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مرمرة
أنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللّهالحمدإن

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدهمن.أعمالناسيئاتومن

عبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد)1(

ورسوله.

وَأنتُمإلَّائمُوثنَّوَلَاتُقَاتِهِحَقَّاللّهائقُواْآمَنُواْالَّذِينَايّهَايَا)

.،201:الاَية،عرانآلسورةأ!مُّسْلِمُود

مِنْهَاوَخلَقَوَاحِدَةٍئَفْدرلممِّنخلَقَكُمالَّذِكطرَبَّكُمُاتَّقُواالنَّاسُايّهَايَا)

بِهِئسَاءَلُونَالَّذِياللّهوَاتَّقُواْوَنِسَاءًكَنِيراًرِجَالاًمِنْهُمَاوَبَثَّزَوْجَهَا

.،\:الآيةاشساء،سورةأ!رَقِيباًعَلَيْكُمْكَانَاللّهإنَّوَالْأرْحَامَ

أعْمَالَكُمْلَكُمْيُصْلِحْسَدِيداًقَوْلاًوَقُولُواْاللّهاتَّقُواْآمَنُواْالَّذِينَا"ئهَايَا)

عَظِيماً!فَوْزاًفَازَفَظَوَرَسُولَهُاللّهيُطِعِوَمَنذُئوبَكُمْلَكُمْوَيَعفِرْ

،بعد)2(أما.[07،71:الآيتان،الأحزابسورةأ

:(3/54)السننتهذيبفيقولهال!هرحمهالقيمابنعناللةحفظهالألبافىالشيخذكر)1(

ولا،أحدعنأحذيتحمليلاالشهادةكلمةكانتلماا:تيميةاببنالإسلامشيخقال

تقبلوالاستغفاروالاستعاذةالاستعانةكانتولما،بهاالشهادةافرَدَ،بحالٍالنيابةتقبل

الجمع(بلفظفيهماأقى،لهباللةويستعيذ،لهادلةويستعين،لغيرهالرجلفيستغفر؟ذلك

.(01،11صالحاجةخطة)

لأصحابه،يعلمهاوكان،بهاخطبتهيبدأاء!اللةرسولكانالتيالحاجةخطبةهيهذه)2(

طرقولها.محاضرةٍأودريسأونكاحأوجمعةٍأوعيدٍمنخُطةكلأولفيوتُستحب

.(الحاجةخطبة)رسالتهفيالألبافىاستقصاها،والسُّننالصحيحفيكثيرة

-أ-



كلهاالبشريةكانتوقتفي!آمحمداًرسولَهبعثالذىدلّهالحمد

إلىالحاجةأشدّفيآنذاكجميعاًالبشركانوقد،الضلالأوديةنمطتهوى

منويخرجهم،القويمالدينإلىويدعوهم،المستقيمالصراطيهديهممَن

العليّوحدهاللّهعبادةإلىالطواغيتعبادةومن،النورإلىالظلمات

القدير.

بينهم،فيماوالتظالم،البناتووأد،الأوثانعبادةعلىكانوافالعرب

عِلم.بغيرالدّهعلىوالقول،إبراهيمدينوتبديك

الأمهاتووطء.النوروإله،الظلمةإله:إلهيناعتقادعكوالفرس

بعضاً.بعضهمواستعباد،والبنات

بالمحالوالاشتغال،المتصارعةالباطلةوالآلهة،الأوثانعبادةعلىواليونان

الرُّسُك.وهدايةالوحىنورعنبعيداًوالتخبط

.العبادوتعذيبالبلادتخريبعلىوالترك

والشجر.للحجروالسجود،البقرعبادةعلىوالهند

،المعربدةالفاجرةوالشهواتالباطشةالهمجيةالقوةعبادةعلىوالرومان

المُحَرَّفة.النصرانيةمنرقيقةقشرةتحت

والمفترياتاك!ذيبوتروج،التشبيهودين،والتكبرالجحودعلىواليهود

الدّه.على

القديسينوصورالصليبوعبادة،بالعثليثالقولعلىوالنصارى

.والقديسات

.الأرضكلفيوالدياناتوالأممالفرقسائروهكذا

عنانحرافهابعدالمُمَزَّقةالضائعةالبشريةلهذهشقيَّةتعيسةبائسةصورة

.النبوةونورالوحيوهَدياللّهمنهج

يومإلىباقيةًمعجزةًالكريمالقرآنوأنزل،!قيامحمداًرسولَهالدّهُبعثَ
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بالهداية.عليهاستقامتماوللأمة..بالرسالةللرسولِشاهداً،القيامة

هذهبهامرتالتيوالمراحلالوقائعحسبمُفرقاًكتابَهاددّهُأنزلوقد

لنُعئتَكذلك)ا!اللّهرسولحولالصحابةمنالصالحةالكوكبة

.!ترتيلاًورتلناهفؤادكبه

غئرالذيالفذّالجيلهذا،الصحابةمنالأولالجيلترلىالقرآنوعلى

معروفهوماوكان.الزمانمنعقدينمنأقلفيكلهالعالموجه

فيوغربهاشرقهاالأرضأممعلىالساميوعلوِّهاالمسلمةالأمةنشأةمن

.المجالاتكلوفيوالدنياالدين

.الكافرونكَرِهَولوكلهالدِّينعلىوأظهره،ديتهأعزَّالذىددّهفالحمد8

والمعاندينالمشركينمِنخالَفَهمَنعلىا؟ة!محمدأورسولَهعبدَهونصر

حتىاعل!الرسولُيُقبَضْولم.ا!اللّهرسولوأعداءاللّهأعداءمِن

أفواجاً.اددّهدينفيالناسبدخولعينُهقرَّت

منمُبَرَّءاًسالماًإليناوصلَحتىالضياعمنكتابهحفظالذىدئةوالحمد"

السابقةللكتبحدثمابخلاف،والتبديلوالتحريفوالنقصانالزيادة

:فقالالنعمةبهذهوتعالىسبحانهعليناوامتنَّ.الأخرىالأممعلىالمنزَّلة

الأزمانتطاولعلىباقياًفجَعَلَه!طفظوندوإظالذكرنزفمانحنإنا)

.الأوظانوتباعد

ائبعٍمَن،الأمةلهذهدستوراًالمجيدالكتابهذاجعلالذيادلةوالحمد!

معيشةلهاللّهُجعلَعنهأعرضومَن.الاَخرةفيوأفلحالدنيافيفازهداه

وأبقى.أشدُّجهنملعذابثم،أعمىالقيامةيوم5وحشَرَ،الدنيافيضنكاً

المسلمين،نفوسفيالابداعيةللطاقاتمفجِّراًالقرآنجعلَالذيدلّهوالحمد*

ويربونويتدارسونهيتلونه،ربِّهمكتابعلىالأوائلالمسلمونأقبلَفلما

ومواليهم،أبناءهمويعلِّمونه،عليهوأهليهمأنفسهم
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العِلممنحياتهمأموركلهديهعلىويبنون،ويطقونهبهويعملون

الدّهسبيلفيوالجهادوالاقتصادوالسياسةالتشريعإلىوالدعوةوالعمل

نأالقرآنعلىالإقبالهذاثمارمنكان...العالملكلرسالتهمحاملين

علومكلالقرآنبسببخرجتحيث-دينهمعلومفيعليهمالدّهفتحَ

عليهماللّهفتحوقد-إغ...والاسنادوالمواعظوالفقهوالأصولاللغة

هذهفيازدهرتعندماالاسلاميةمفالعلوٍ.النافعةالدنياعلومفيأيضاً

علميةًمعرفةًأتممرتبل،فحسبنظريةمعرفةًتعمرلم،الطبةالأمة

بل،فحسبهذاليس،كلهاالأرضهذهوجهَغيَّرت،حقيقيةًتربويةً

...الأرضفيظهرتعلميةعقليةأقوىلتكونالأمةهذهعقليةأعدَّت

فيلانطلاقهاومهدت،الكريمالقرآنآياترتَّبتها،مُرَتَّبةًمنهجيةًعقليةً

وبصيرةالوحيهدايةبينتجمعالتيالحضارة...الحقيقيةالحضارةآفاق

فيوالفلاحالدنيافيللنجاحالانسانضهيءالتيالحضارة،الدنيا

وفيحسنةالديخماليآشماربخما):علىتُبنىالتيالحضارة،الاَخرة

بالوسطيةتميزتالتيالحضارة،!النارعذابوقِناحسنةالاَخرة

الحضارةوليست...معاًوالعاطفةوالعقلمعاًوالجسدحj(1ومراعاة

فقط،الحِسميةومُتَعِهاالدنيالهذهإلاتنظرلاالتي)!(الممسوخةالشوهاء

روحهوتهملوفَرْجهومِعْدَتهالخارجيالِإنسانبمظهرتهغالتيالحضارة

واستخلفهلَأجلهاالدّهخلقهالتيالنبيلةالساميةوأهدافهومبادئهوعاطفته

تعالى.دلّهالخالصةالعبوديةوهيألالتحقيقهاالأرضفي

نفسهاهيرسولهامعجزةجعلأنالأمةهذهعلىالدّهنعمةتماممنوكان*

تنتهيولاعجائبهتفنىلاالذيالكريمالقرآنوهوألا؟الباقيةمعجزتها

هذهذِكرهوبهوالعملالكتابهذاوتعالىسبحانهوجعل...فوائده

الكتابفهذا!تعقلونأفلاذِكرمفيهكعاباًإليكمأنزلنالقد)الأمة

.البائدةالهمجيةالرومانيةالحضارةوريثة،الحائرةالتائهةالغربيةالحضارةمثل)!(
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هوالقرآنوهذا.والاَخرةالدنيافيعزتُنافيه..شرفُنافيه..ذِكرُنافيه

ضِعْنا..ظِهْرِيّاًواتخذناهوأضعناهتركناهفإن،قاطبةالأمبينذِكرنا

ونلمسهنراه،الاَنيحدث؟..كلهاالأرضأمعليناوتكالبت..وذُلِلْنا

يُقتنىولافقطتبركاًيُقرأكتاباًليسالكتابهذا،جميعاًتحتهونُسْحَقبل

وأالجدرانعلىويُعلَّق،ويُذَهَّب-نرخْرَفبكتابٍوليس،وكفىللزينة

كتاب..حياةٍكتابهوبل..المكارهلدفعالسياراتفييوضع

هُدىً..إلهيّدستوز..ربانىوحىُّ:هوإنماالكتابهذا..شرفٍ

ك!ابئ)بأنهربناوَصَفَهكتاثهو..الصدورفيلماشفاغ..ورحمة

صراطإلىربِّهمبإذنالنورإلىالظلماتمِنالناسَلِتُخرِجإليكأنزلناه

.!الحميدالعزيز

المسلم-أخى-نفسكمعوقفةًمنكيستدعيالعظيمالقرآنوهذا*

لمؤلفه-يديكبينالذي-(العظيمالنبأ)وكتاب.حقيقتهفيلتتأمل

عصرنافيكُتِبَماأفضلمنهو،اللّهرحمهدرازاللّهعبدمحمد.د

وانشغالهسعيِّهخِضَّمفي-ويُذكرهالمعاصرالمسلميُبَصِّرمما،الحاضر

تغيبقدعدَّةٍنواجإلىنظركيلفتفهو؟الكريمالقرآنبحقيقة-بالدنيا

ويذكرك،وإيماناًتصديقاًقلبكعنتَغِبْلموإن،وإحساساًشعوراًعنك

بكلامدوماًمُعَلَّقاًقلبهيبقىكياستحضارهاإلىالمسلميحتاجبأمور

الكريم.بالقرآن..ربه

اددّه،رحمهالمؤلفورثةمعالاتفاق-ومَنِّهبكرَمِه-اددّهيسَروقد!مم

هذاإعدادعلى،الجزاءخيرادلةجزاهدرازمصطفىالسفيروخاصة

.وقَدْرهبأهميتهيليقبماللطبعالكتاب

موجزةبكلمةأتبعتهاثم-اللّهرحمه-لمؤلفهموجزةبترجةصدَّرتهوقد

الكتابهذاإخراجفيعملىبيان)ثم،(الكتابيديبين)بعنوان

.(الطيِّب

-!-



اللّه-رحمه-درازاللّهعبدمحمد/الدكعورالأستاذترجمة

.م4918ه-1312سنةالشيخكفربمحافظة،دياىمحلةقريةفيوُلد

علماءشيخ-درازالدّهعبدالشيخفوالده،وصلاحعلمبيتفينشأ

للشاطبى.الموافقاتعلىالشرحصاحبهو-فىمياط

.العاشرةفيوهوالكريمالقرآنحفظ

.والتفوقوالذكاءبالفطةصغرهمنعُرِف

الدينىبالمعهدوالتحق،م5591سنةأوائكفيالإسكندريةإلىانتقك

.م1291سنةفيهاالثانويةالشهادةوحاز،فيها

.م1691سنةالنظاميةالعالميةشهادةعلىحصك

فيالفرنسيةودرس،الدينىالإسكندريةبمعهدتخرجهعقبمدرساًعُين

سنةمنهاالعاليالقسمشهادةفيالناجحينأولكانحتى،الليليةالمدارس

.م9191

291سنةالشريفبالأزهرالعروبالقسمللتدريساختير Aبقسمثم،م

فيثم،م3591سنةالأزهريةبالكياتثم،م9291سنةالنخصص

بها.النخصصقسم

أصولبكليةوالحديثالتفسيرمادقيندريسهعند(الختار)كنابصَنَّف

.م3291سنةالدين

وهى-التفسيريديبينقذَمها-الكريمالقرآنفيبحوثكعابةبدأ

.(العظيمالنبأ)بدايات

.3691rه-3551سنةالحجفريضةبأداءقام

السوربونبجامعةللالتحاقفرنساإلىالأزهريةالجامعةمنمبعوثاًاخنير

-و-



مارسإلى-م3791مارسمنالفترةمصرخارحفأمضى،بباريس

.م4891

.م0491سنةالسوربونمنالليسانسشهادةعلىحصل!

تحضيرفي(م4791-م4191)سنواتستالمؤلفاستغرقج

دستور)و(القرآنإلىالمدخل)وهماالفرنسيةباللغةالدكتوراهرسالتي

كبارمنلجنةأمامالرسالةهذهونوقشت.(القرآنفيالأخلاق

المؤلفومُنِح.وغرهمابروفنسالليفي-ماسينيون:ومنهمالمستشرقين

.م15/12/4791فيالعلياالشرفبمرتبةالدكتوراهشهادة

الأديانتاريخعلملتدريسانتُدِبم4891مارسفيمصرإلىعودتهإثرج

.القاهرةبجامعة

.9491rسنةمصرفيالعلماءكبارجاعةعضويةعلىحصلج

وتدريس،بالأزهرالعربيةواللغة،العلومداربكليةالتفسيرلتدريسنُدِب*

الأزهر.بجامعةالتخصصقسمفيالأخلاقفلسفة

للإذاعة،الأعلىالمجلسوفي،التعليملسياسةالعليااللجنةفيعضواًاختير*

فياختيارهجانبإلى،بالأزهرللثقافةالاستشاريةاللجنةفيوكذلك

والأزهر.لمصرممعلاًوالعلميةالدوليةالمؤتمرات

صُلْباًجريئاًكانأنهإلا،والتواضعوالحلمالحديثفيالخُلُقبحسنعُرِف!م

سنةالشريفالأزهرشيخمنصبعليهعُرِضفعندما،بالحققائماً

ادلةبديناعتزازاً،العرضتضمنهاالتيالقيودبسببرفض،م5391ٍ

لعقيدته.وإخلاصا

أثناءحتىذلكعلىمواظبأ،يومياًالقرآنسُدسيقرأادلةرحمهكان*

.الحربأثناءبفرنساوجوده

.أم589سنةيناررفيالإسلاميالمؤتمرحضورهأثناءباكستانفياللةرحمهتُوفي*



دينه،علىالغيور،الأزهريللعالِممثلاًبوفاتهالِإسلاميالعالمففقد

رحمه.الحسنةوالموعظةبالحكمةربهإلىالداعي،كرامتهعلىالمحافظ

له.وغفراللّه

:درازاللّهعبدمحمدالدكعورأعمال

.المختار.

.(العربيةإلىمترجم-بالفرنسية)القرآنإلىمدخل.

.(العربيةإلىمترجم-بالفرنسية)القرآنفيالأخلاقدمشور.

الدين..

العظيم.النبأ.

والدولية.الاجتماعيةالعلاقاتفيإسلاميةدراسات.

.الاسلامفينظرات.

.الِإسلامأصل.

الحج.-الصوم-الزكاة-الصلاة:العبادات

.القتالفيالإسلامرأي.

والواقعية.المثاليةبين.

الحديثة.القديمةالجامعةالأزهر.

.والأخلاقالدينفيإذاعيةأحاديثمجموعة.

03النافعةوالمقالاتالمحاضراتمنمجموعة.

ثِاير

-ح-
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الكتابيديبين

فيوتوسعوا،الكريمالقرآنإعجازَجيلىبعدجيلاًالاسلامعلماءُتناول!

نأإلا...الحصرتفوقالاعجازمِنأنواعٍفيوخاضوا،ذلكأوجهبيان

وهكذا،عصركلفيجديذمنهيُستخرجمَعيناًيظّلالقرآفيالإعجازهذا

ممادائماًمتجددفهو،العصورمِنعصرلكلإعجازاًيُظهرُالقرآنيظُل

)كيحمابئهوبل..البشرعندمنليسالقرانهذاأنويبرهنيثبت

أيضاًوهو،ا:هودأ!خبيرحكيملَلُىنمنفُضلَتثم2لهآياأحكِمت

للمؤمنين!ورحمةوهُدىًالصدورفيلماوشفاءربِّكممِنموعظة)

القرآنهذاأنزلنالو):تعالىاللّهقولفاحمعٍتأثيرهعنوأما،57:يونرأ

.،21:الخرأ!..اللّهخشيةمنمتصدعاخايفعاًلرأيتهجبلعلى

:مميزاتبعدةيتميز-القرآنإعجازكعبدونمن-العظيمالنبأوكتابا8

.متصاعدةمععدةبخطواتالأفكارمُرتَّبومنهج،رصينعلمىأسلوب-

الديباجة.مُشرق،العبارةسَلِس،رائقبيان-

رغم،يستطيلهولاالقارىءمنهيملّلا،متوسطحجمفيالكتابجاء-

بها.الكاتبسارالتىالمتعددةوالخطواتعالجهاالتىالأفكارعمق

والعلماءالصاعالسلفبكتبعهدُهمبَعُدَالذين،الجيلهذاأبناءمخاطبة-

أفادهمابينجامعاًالكتابهذافجاء،المعروفبأسلوبهمالسابقين

أطهروقد،والمعاصرينالحاضرينيُحَركوٍيُفَهمماوبينالسابقون

بيانعلىرائعةوقدرةً،بالقرآنعميقةًمعرفة-الدّهرحمه-مؤلفه

طريق.وأوجزعبارةبأيسرالاعجاز

نأوالبرهانبالحجةوالاثبات،القرآنيةللسورالموضوعيةبالوحدةالاهمام-

-ط-



تُنزعأنيُمكنلاالمتماسككالبناءهيإنماالقرآنمِنالواحدةالسورة

نظامه.ويفسديتداعىأندونواحدةلبنةٌمنه

تركقدأنه-الدّهرحمه-مؤلِفِهفحسبُ،الكتابهذابمدحوأكتفى7

الدّه.شاءماإلىقارئهعليهويترحمثوابهعليهيجري،نافعاًعِلماً

القرآنحوليدور،الكريمالقاريءأخييديكبينالذيوالكتاب!

خُطَّته:وإليك،الكريم

:الأولالبحث-

والنبوية.القدصيةالأحاديثمنغيرهوبينبينهوالفارقالقرآنتعريف

الثالي:البحث-

محمدكلاممنيكونأنيمكنوهل،القرآن:مصدرالأولىا!لرحلة-

ومن،المج!النبىسيرةمنالافتراضهذاونفى؟المج!

القرآنية.النبؤاتواقع

!ا.لمحمدبشركطمُعفمأىوجود:نفىافطيخ!ا!لرحلهَ-

.القرآنمصدرعلىودلالتها،الوحي:ظاهرةافطفهَا!لرحلهَ-

.مصدرهحقيقةيكشفالقرآن:جوهرالرابعةا!لرحلهَ-

.()ْالتشريعيالإعجاز-()ْالعلميالإعجاز-اللغويالإعجاز

سورفيالموضوعيةوالوحدة،القرآفيالنظمفيالإعجازدراسةمننموذج-

،البقرةسورةوهيالقرآنفيسورةأطولعلىالدراسةوتطيق،القرآن

الظيب.الكتابهذافيالبحوثأطرفمنالبحثوهذا

3ز3ز3ء

الثافي.الجزءمسوداتفيولكن،الكتابهذافي-اللّهرحمه-المؤلفيذكرهمالم)"(

-ي-



العظيم(النبأ)كعابإخراجفيعملي

النبويةالسنةأصولمنمواضعهاوتحرير،الكتابأحاديثجميعتخرجء

بعضعلىوالتعليق،إليهاالسياقحاجةعندالاَياتنزولأسباببيانء

المواضع.

والأسئلةالهامةالعباراتبعضوتمييز،الكلماتمنالغريبشرحء

الإرشادية.

هذهوغالب،أ...هكذاقوسينبينالكتابلفقراتعناوينوضع*

الكتابأفكارلترابطهامأمروهو،الكتابفهرسمنمستفادالعناوين

.القارىءذهنفيوترتيبها

الشريفة.النبويةالأحاديثْوكذلك،الكريمةالقرآنيةالاَياتتمييز*

هكذاقوسينبينمباشرةآيةكلخلفالاَيةورقمالسورةاسموضعء

مراجعتها.ليسهل،...أ

السابقة.الطبعاتفيالمطعيةالأخطاءتصويبء

إلا؟نقصانأوبزيادةأتدنجلفلم،الأصلىالكتابنصعلىالمحافطةء

.47،914صفيالاَياتْنقصإكالمنكانما

تعليقاتيعنالهامشفياددّهرحمهدرازاددّهعبدمحمدالدكتورتعليقاتتمييزء

وذلك،الأصلهوأنهرنجم،الأصلىالتعليقنهايةفي،درازألفظبوضع

غريبة.لكلمةشرحىأوتعليقاقيلكثرة

:فسء

فيالكلامبعضحذفيعند...هكذامتتابعةنقاطثلاثبوضعقمت-

.النقولاتأوالتعليقات

-ك-



أحدهما،فيأوفيهماكانإنالصحيحينعلىالحديثتخرجعنداقتصرت-

الِإطالة.خوف

صحيحفيالعامالحديثرقمثمالكتابأذكر:للبخاريالعزوعند-

البخارممط.

.الكتابهذافيالخاصالحديثرقمثمالكتابأذكر:لمسلمالعزوعند-

بعضمنيالجهدهذافيواجدٌشكلاأنهالكريمالقاريءأخيوليَذْكر

سليمانبنالربيعقالفكما..البشردأبُفهذاالقلمزلَّةأوالخطأأوالنقص

.مرةوثلاثيننَيِّفاًالشافعيعلىالمصريةالرسالةكتابقرأت):الشافعيتلميذ

يكونأنالدّهُألى:آخرهفيالشافعيقالثم.يُصححهكانإلامرَّةٍمِنفما

ولو):وتعالىتباركاللّهقولُذلكعلىيدلُّ...كتابهغيرصحيحٌكتابٌ

()"(.82(:النساءأ!محفراًاختلافاًفيهلوجدوااللّهغيرعندمنكان

إرشادٍأوبنصحٍعليّيبخلألالِإخوانهالناصحالكريمالأخمنفأرجو

عملى.أونفسيعيوبإلىّأهدىأخاالدّهُورحِمَ.سدادإلىدعوةٍأو

وأن،العملفيوالسدادالنيةفيالِإخلاصيرزقنىأنوجلَّعزَّالدّهأسأل

يومبأجرِهعلينايجودوأن.الكتاببهذاالمسلمينوإخوافيوالمؤلفينفعنى

مجيب.سميعإنه..سليمبقلبالدّهأقمنإلابنونولامالينفعلا

ورسولهعبدهمحمدٍعلىالدّهوصلى،العالمينربدلّهالحمدأندعواناوآخر

الأمين.

.2/36البيهقى،الشافعىمناقب)"(

كيعبه

الدخاخنيأحمدالحميدعبد

!21/5/4171:فيالِإسكندرية

م3/01/6991
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برحيمربهرإلصا!!إ

جديد...قديم...جديدمولود(العظيمالنبأ)كتابمنالأولالجزء

...وبدايتهمطلعهفيقديم،ونهايتهمفطعهفي

ولكنه،عاماًوعشريننَيِّفمنذ،الجامعىالحرمفيرأسهمسمقطكان

فلمخَلقهوأما،تنشأفلمأطرافهأما...وصدرهعنقهإلايومئذمنهيبرزلم

.اليومإلا،يكتمل

متفرقة،نجوماًعليهميُم!كانحين،أمرهبدايةالأمسطلابشهدلقد

صفحاتمنهاجتمعتكلماوكانوا،متلاحقةغيرأومتلاحقةفتراتفي

يستحثونوجعلوا،طبعهااستعجلوا،عقدوبعضِعِقدعنتزيدلامعدودة

...لاحقتهالوضعالمؤلفهمة

...طبعهإ؟لبله،وضعهإتمامدونحالت)1(شئونذلكبعدأتتثم

الأولالرعيلعلىمقصوراًأو،الطبعدارفيحبيساًمنهطبعالذيالقدرفبقي

-بمقدارعندهشىءوكل-القد-رالعلىأذنحتى...البحثهذاطلابمن

أهبتهبهاوأخذ،قوامهبهااكتمل،أخرخليَّاتاليومإليهالمؤلفيضيفأن

يتحدثلكي،العالميةالثقافةفضاءإلى،الجامعيةالثقافةنطاقمنللخروج

يذرولا،وبينةبصيرةعلىإلايأخذمايأخذلا،ناقدواععقلكلإلى

بالخبريكتفيلا،ذائقتجريبىوجدانكلوإلى؟وبينةبصيرةعلىإلايذرما

الموازنة.عنبالوزنيستغنىولا؟المعاينةعن

سلخإلى1355الأولربيعٍغرةمن:عاماًعشراثنىالقطرخارجفيالمؤلفأمضى)1(

إلى.الأزهريةالجامعةمنمبعوثا(4891مارس-3691مايو)1367الثافيربيع

بمناهج-وآلم،الغربأهللغةمنألسنبضعةهناكفدرس.الأوربيةالجامعات

-ا-



...البدءنقطةمنيبدأحديثإنه

معين،لمذهباعتناقاًولابممعينةرايةتحتانضواءقارئهمنيتطلبفلا

بل،معينمؤهلعلىحصولاًولابممعينةثقافةفيتخصصاًفيهيفترضولا

وحاسةبمسليمةفطرةمنإلا؟بيضاءصحيفةبنفسهيعودأنيناشدهإنه

...القرآنهذاشأنفيالحقإلىالوصولفيصادقةورغبةبممرهفة

اللّه.شاءإنلواصلإذاًوإنه

.(5791ممارس)1376سنةشعبانفي

درازاللّهعبدمحمد

وعن،القرآنعن:جامعيتينرسالتينالفرنسيةباللغةهناكووضع،البحثفيعلمائهم=

مشغولأمصرإلىعودتهبعدأخرأعوامتسعةأمضىثم...القرآنفيالأخلاقدستور

أهمها:من.عجلعلىبهنيطتعلميةبشئون

.القاهرةبجامعةالاَداببكليةالأديانتاريمعلمفيمحاضرات-1

الأزهرية.بالجامعةالتخصصبقسمالاخلاتفلسفةفيمحاضرات-2

المؤلفأنعلى..العربيةباللغةرسالتينفيوإخراجهاوتلكهذهمحاضراتهتدوين-3

تلكفيبرحوما،الجزءهذالXإإلىالحنينيعاودهكلهاالمشاغلهذهأثناءفيمازال

ييسرلمولكنه،البحثهذالمتابعةالرسائلتلوالرسائلوزملائهأبنائهمنيتلقىالأثناء

.،درارْأشأنعنشأنيشغلهلامنوسبحان.الآنإلاالأمنيةهذهبعضتحقيقله

-r_



برحيمرحرإلصا!!إ

يؤتلممابهوآتانا،أجمعينالأمعلىبالقرآنفضلناالذي(-دلّهالحمد)

خاتمة،السماويةللشرائعوجعله،دائمةعالميةهدايةأنزله:العالمينمنأحداً

كانمَنْعلىوالسلاموالصلاة.ةائمةالدهرعلىحجةنفسهمنلهجعلثم

منرك":القائل،)3(القرآنوميراثه،)2(القرآنووصيته،)1(القرآنخُلُقُه

.إ)4(وعَلَّمَهالقرآنتعلم

حفظهعلينافيسرت،الحكيمالذكرهذاوراثةمنحظاًأعطيتناكااللهم

وارثيه،خيارمنتجعلناأننسألك،وتدبرهتلاوتهإليناوحببت،وتذكره

هموالذين،قائمونحراستهعلىهموالذين،مستمسكونبهدايتههمالذين

محمد،اكرمورسولنا،الأعظمإمامناجندفي،يبعثونالقيامةيومرايتهتحت

وأحبابه.وأتباعه،وأصحابهآلهوعلى،!االدّهعبدابن

)1(

)2(

)3(

)4(

**كم

مأيا":فقالهشامبنسعدسألهاحينعنهااللةرضيعائشةالمؤمنيناْملحديثإشارة

فا:هال؟القرآنتقرأألست:فقالت.اكلتئاقةرسولخلُقعنأنبئيني.المؤمنين

أسألولاأقومأنفهممت:قال.القرآنكانكلتئافةنبيخلُقفإن:قالت.بلى

أحمدورواه.913المسافر-شصلاةفيمسلمرواه!..أموتحعىثىءعنأحدأ

.أالقرآنخلُقهكانا:بلفظ6/19،163

متفق.أافةب!بأوصىاكل!افَهرسولأن):أوفيأ!طبناللةعبدلحديثإشارةً

.16الوصيةفيومسلم،0446المغازىفيالبخار!رواه:عليه

بينماإلاتردما:قال؟!ىءمِن!النبيأترك":عنهمااللةرضيعباسابنسُئِلَ

.9105القرآنفضائلدطالبخاركطرواه.1،القرآنأكليأالدكين

.2705القرآنفضائللطعنهاللةرضيعفانبنعثانحديثمنالبخارىرواه
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التفس!ردروسيديبينقدمتها،الكريمالفرآنفيبحوث(فهذهبعدأما)

/لنَهكتاب/نعت/قلها/ردت،المعمورالأزهربالجامعالدينأصولكليةلطلبة

ل!،لمتصنلةئحقهئقمنىجهنبعق/لنظب/رفعو/ق،وخصهئصهلخل!ته

در/سته.نىشلوكهاليثجىبتىبخطة/رسمؤ/ق

وشيعاً،والتحليلالتفصيلمنشيعاًالبحوثهذهأكثرفىراعيتوقد

بالبرهانولا،العبارةتمكنحيثبالِإشارةأكتففلم،والتمثيلالتطبيقمن

يسعىنورهمفيجدواالغافلينعيونلهاتنفتحأنبذلكراجياً،العيانأمكنإذا

إلىإيماناًفيزدادوا،المؤمنينصدوربهاتنشرحوأن،وبأيمانهمأيديهمبين

إيمانهم.

جدير.وبالِإجابةقديرشىءكلعلىإنكلناواغفرنورنالناأتممربنا

م3391هـ-1352

درازاللّهعبدمحمد

ءثولء--ء31
3اء

-!ا-

ء*
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الأولالبحث

القرآنمعنىتحديدفي

والنبويالقدسيالحديتوبينبينهوالفرق

،(كعاب)و(قوآن)لكلمتيوالاشتقاقياللغويالمعنىأ

والشكرانكالغفران،بالضمفُعْلانوزنعلىمصدرالأصلفيالقرآن

.تلاوةتلوتهأي،واحدبمعنىوقرآناًوقِراءةًقَرءاًقرأته:تقول.والتكلان

جمعَهُعليناإِنَّ):تعالىقولهفيالمصدريالمعنىبهذاالقرآناستعمالجاءوقد

قراءته.أي(17،18:الآيتانالقيا"سورةأ!قرآنهفاتبعقرأناهفإذانروقرآئه

الاستعمالهووهذا.الكريمالكتابلذلكشخصيأ)1(عَلَماًصارثم

أَقْوَم!هيللتيعدِيالقرآنَهذاإِنَّ):تعالىقولهومنهالأغلب

.(9:الآيةالِإصاءسورةأ

كتاباًتسميتهفيروعيكما،بالألسنمتلوّاً)2(كونهقرآناًتسميتهفيرُوعِيَ

عليه.الواقعبالمعنىشيءتسميةمنالتسميتينفكلتا،بالأقلاممدوناً)3(كونه

)1(

،)2(

يتلومنسهعتفإذا،منهقطعةكلوعلى،الكتابمجموععلىاللفظيبالاشتراكيطلق

لهفاستمعواالقرآنقُرِيءِوِاذا):القرآنيقرأإنهتقولأنصحالقرآنمنآية

.،دراز1(402:الأعراهـالآيةسورةا!وأنصِتوا

(r)مبنيوهو،إليهالمنقولوالمعنىعنهالمنقولالمعنىبينفيهماالصلةلوجهبيانهذا

بعضإلىبعضهاالألفاظضموهي،التلاوةخصوصفيالقراءةاستعمالمناشهرماعلى

الخط.فيبعضإلىبعضهاض!وهو،الرسهاخصوصفيالكتابةواستعمال،النطقفي

تدوران(أرق):(بتك)مادفيوجدنااللغةفيالأصيلِأصلهماإلىرجعنافإذا

اللقبين-صتواحدكا*صَ-الأ:-الأصاهذاوبلمح،مطلقاَوالضمالجحعمعنىعلى
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جمعياً،بالِإممينالتسميةسرأ

موضعينفيبحفظهالعنايةحقهمنأنإلىإشارةالِإحمينبهذينتسميتهوفي

نأ،جميعاًوالسطورالصدورفيحفظهيجبأنهأعنى،واحدموضحفيلا

يوافقحتىحافظبحفظلناثقةفلا.الأخرىإحداهمافتذكرإحداهماتضل

التىهيعتهعلىجيلبعدجيلاًإليناالمنقول،الأصحابمنعليهالمجمعالرسم

الحفافعندهومايوافقحتىكاتببكتابةلناثقةولا.مرةأولعليهاوضع

.المتواتر)1(الصحيحبالإسناد

معناهفيكون،المفعولاصمأوالفاعلاصممعنىعلىإما،الجمعوصففيهملاحظأ

للسورجامعالمسمىهذاأنفقطيعنىلااللقبوهذا(المجموع)أو(الجامع)

صفحاتعلىمؤلفةنصوصهىحيثمن،والاَياتالسورتلكمجموعأنهأو،والآيات

هىحيثمنأو،والألواحالصحففيمصفوفةنقويقهيحيثمنأو،القلوب

الكلامهذاأنوهو،كلهذلكمنأدقشيئأيعنيبل،الألسنةعلىمنطومةمرتلةأصوات

قلتفإذا،والأحكامالحكممحائبفيهحشدتقدوأنه،والحقائقالمعافيفنونجعقد

فيالمجموعةالعلوم)أو(للعلومالجامعالكلام)قلتكأنماكنت،القرآنأوالكتاب

النحلسورةأ!تفءلِكُلِتِبْياذأ)نزلهبأنهأخبرإذتعالىادلةوصفهوهكذا.(محاب

،بعدمماونجر،قبلكممانجأفيه":قالحيثا!النبيوصفهوكذلك،98:الآبة

.،درازأالترمذيرواه"بينكمماوحكم

/119أحمدعندوبنحوهالقرآنفضائلفيالترمذىعندهو:قلت-

نعرفهلاحديثهذا:الترمذيعنهوقال.طالبألىبنعلىعنالحارثروايةمنجميعأ

كث!رابنالحافظعنهوقالهـ.أمقالالحارثوفي،مجهولوإسنادهالوجههذامنإلا

علىٍالمؤمنينأميركلاممنيكونأنالحديثهذاوقصارى:11صالقرآنفضائلفي

شاهداساقثمهـ.أصحيححسنكلاموهو،رفعهفيبعضهموهموقدعنهال!ةرضى

الشديدبالضعفعليهحكموقد.عبيدلألىالقرآنفضائلفيمسعودابنحديثصاء

.1776الضعيفةفيالألباقوالشيخ،407المسندفيشاكرأحمدالشيخصنكا

علىاتفاقهميستحيلكثيرونرواةسندهطبقاتمنطبقةكلفيرواهماهو:المتواتر

.الكذب.ا،ختلا:1
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بالحلودالقرآناختصاصسرأ

السابقة،الكتبدون،التحريفوعدم

بنبيهااقتداءالمحمديةالأمةنفوسفياللّهبعثهاالتيالمزدوجةالعنايةوبهذه

حيثبحفظهتكفلالذياللّهلوعدإنجازاً،حريزحرزفيمحفوظاًالقرآنبقي

لمو،9:الآيةالحجرسورةأ!لحافظونلَهُوِانَّاالذِكرَنزَّلنانحنإِئَا):يقول

،السند)3(وانقطاع)2(والتبديل)1(التحريفمنالماضيةالكتبأصابمايصبه

تعالى:فقالالناسحفظإلىوكلهابل،بحفظهااللّهيتكفللمحيث

،44:الآيةالمائدةسورةأ!اللّهكعابِمِنالشُحْفِظُوابماوالأحْبَارُوالرَّبَّأنيون)

السماويةالكتبسائرأنالتفرقةهذهفياسمروا-)4(حفظهإليهمطلببماأي

وأزيادةأوحذفأوتأخيرأوبتقديمموضعهعنالشىءوإمالة،التغيير:التحريف)1(

آخرمكانالشىءإحلال:التبديل)2(.نقصان

زمنية.فترةفيالخبرنقلواالذينالرواةمعرفةعدمأوسقوط:السندانقطاع)3(

مِناسْتُحْفِظُواجِمَماوالأحْبَارُوالزبَمانيون)وعلمائهماليهودشأنفيوجلعزاللَةقال)4(

وأهملوهفأضاعوه،حدودهوإقامةحفظهمنهمفطلب(44:الآيةالماشدةسورةأ!افةكمابِ

ميعاقاقةُأخذَوَلَق!)قالحيثوتعالىسبحانهعنهمأخبر؟ربهممعميثاقهمونقضوا

وآكيتيالصلاةأقمِغلَئِنمعكمإفيالثهُوقالنقيباًعَشَرَاثنيمِنهُمُوبعناإدْرَائيلبني

سيئاتِكمعَنكُملأكِفَرنَحسناًقرضأافهَوأقرضتيوعَزَّرْتُمُوهمبِرُسُلىوآمنغالزكاة

مَوَاءَضَلفَقلىمِنكمذلكبعدَ!رَفَمَنالأخمهارُتحتهامنتجرىجناتٍولأدْخِلَنكم

مَواضِعِهعَنالكَلِمَيُحَزفُونَقاسيةقلوبهَموجعلنالعئاهُمميثاقهمنقضِالمفَبمَاءالسبيل

الإنسانتركهووالنسيان،12،13:الآبتانالمائدةسورأ!..،ذُكرُواطحظَاًوئسُوا

عنينحذفحنىقصدعنوإما،غفلةعنوإما،قلبهلضعفإمااسنُودِعَماضبط

النحريرصاحبوقال.(308صالقرآنمفرداتفيالراغبأفاده)ذكرهالقلب

جمعتوقد.غالبأالنسيانإلىالمفضىالإهمالبهالمرادوالنسيان:(/6)والننوير

النعمد:وهيذلكمنأصولثلاذةاتباعهمووِقًةبالديناكتراثهمقلةعلىالدلائلمنالاَية

قلةعنالنانىءوالنسيان،النأويلبسوءوالغروو،أ،منثال1منعليهعاهدوامانقضإلى

=................................................هأبهالاهتماموقلةالدينتَعَهُد
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الذينومِنَ)وجلعزفقالكتابهممعوحالهمالنصارىوجلعزاللةذكرثم*-

والبَضحاءَالعداوةَبينهمفأغْرَيْنَابهِذكِّرُوامماحظاًكًسُواميثاقَهُمأخذنائصَارئإ!لاتالوا

الشيخقال،14:الآيةالماندةسورةأ!يَصْنَعُونَكانوابِمَاائةُيُنبِّئُهُموسوفالقيامةِيومِلىاٍ

كانومالمبثاقهماليهودبنقضالعبرةتعالىادلةبَئنولما:6/287المنارفيرضارشيد

أخذنائصَارىإ!داقالواالذصنومِنَ)فقالذلكفيالنصارىحالببيانأعقبهأمرهمِمن

نصارىأنفسهمسمواالذينميثاقأخذناوكذلكأممط!؟ذُكروا!حظأفنَسُواميثاقَهُم

فنقضوا...ونصروهعيسىالمسيحاتبعواإنهمقالواالذينوهم،الأولالكتابأهلمن

الذينفعل؟مريمبنعبسىالمسيحلسانعلىبهذكروامماونصيبأحطأونسواميثاقهم

عنيحظنسيانفكان!الضاتيومِإلىوالبَضاءَالعداوةَبَيحهمفَأغْرَيْخَما)قبلهممن

.،يسيرباختصارهـأأالدينفيوالتفرقالأهواءفيلوقوعهمسبباًكتاجممن

إلىبإسناده01/5تفسيرهفيالقرطبيرواهماالاَياتبهذهيتعلقمالطائفومن

حسنيهودممطرجلالناسجملةفيفدخل،نطرمجلسللمأمونكان:قالاأكغبنيحى

دعاهالمجلستقؤَضأنفلما،والعبارةالكلامحسنفأفتكلم،الرائحةطيبالوجهحسنالثوب

.ووعده،وأصنعبكأفعلحتىأسْلِمْ:قال.نعم:قال؟إسرائيلى:لهفقالالمأمون

الفقهعلىفتكلممسلماًجاءناسنةبعدكانفلما.وانصرف!آبالىوديندينى:فقال

:قال؟بالأسرصاحبناألست:وقالالمأموندعاهالمجلستقؤَضفلما،الكلامفأحسن

أمتحنأنفأحببتحضرتكمنانصرفت:قال؟إسلامكسببكانفما:قال.بلى

فزدتنسخثلاثفكتبتالتوراةإلىفعمدت،الخطحسن"ترافيمامعوأنا،الأديانهذه

نسخثلاثفكتبتالإنجيلإلىوعمدت،منىفاشتُرِيَتالكنيسةوأدخلتها،ونقصتفيها

إلىوعمدت،منيفاشتُرِيَت،النصارىعبادةبيتأالبِيعَةوأدخلتهاونقصتفيهافزدت

وشراءبيعمكانأالورَّاقينوأدخلتها،ونقصتفيهاوزدتنسخثلاثفعملتالقرآن

فعلمت.يشتروهافلمبهارَمَوْاوالنقصانالزيادةفيهاوجدواأنفلما،فتصفحوها،الكتب

إسلامى.سببهذافكانمحفوظكتابهذاأن

ادلةكتابفيهذامصداق:قالادلةرحمهعيينةبنلسفيانالقصةهذهرويتولما

ائة!كِابِمِناس!تُحْفِظُوابما)والإنجيلالتوراةفيوتعالىتباركاللةقولفيوجلعز

إنهميقلولماستحفطوابأنهموصفهمادلةأنويلاحظأ،فضاعإليهمحفطهفجعل

لحمافظون!دُوالَّاالذِكرَئزَفانحنإئَا)وجلعزوتال،حفظوا

=،9:الآيةالحجرصورةأ
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بينلمامصدقاًبهجيءاغرآناهذاوأن،التأبيد)2(لا)1(التوقيتعلىبهاجىء

زائدأ،الثابتةالحقائقصفرثالماجامعاًفكان،عليهاومهيمناًالكتابمنيديه

،مَسَدَّهليسُذَمنهاشيءيبرلمومَسَدَّهاسادَاًوكان،زيادتهادلهشاءبماعليها

أسبابه،اسهيسرأمراًاللهقضىوإذاالساعةقيامإلىحجةيبقىأناللهفقضى

العليم.الحكيموهو

منطقياً،تحديداًالقرآنتحديديمكنهلأ

تحديدهالمتعذرمنكانحقيقياًجزئياًالأسمىالمعنىبهذاالقرآنكانولما

كانشأنوذلك.والخواصوالقصولالأجناسذاتالمنطقيةبالتعاريف

كلعلىالانطباقيقبللأنّه،مفهوماًالجزئييطابقلا،الحقيقيةالجزئيات

يكونفلا،الواقعفييوجدلموإنذهناًالوصفذلكفيلهمماثلاًيقرضما

صحيحاً.حداًيكونفلا،عداهماجميععنلهمميزاً

الذهن.فيمعهوداًأو،الحسَّفيحاضراًإليهبالِإشارةالجزئييحددوإنما

إليهتشيربأنإلالذلكسبيانفلاتحديدياًتعريقاًالقرآنتعريفأردتفإذا

الدفتين،هاتينبينماهو:فتقولباللسانمقروءاًأوالمصحففيمكتوباً

.،يسيرباختصارهـأأيضعفلمعليناوجلعزاللهفحفظه-

إِنَّ)القيامةسورةفيتعالىقولهتأملثمالحجرسورصتالاَيةهذهتأملوصتهذا

سَنُقْرِئُكَ)الأعلىسورةفيوجلعزقولهأيضاًتأملثم!وَقُرْآئهجَمْعَهُعلَينا

تكفلوما.وجلعزاللهبهاتكفللَدوالِإقراءوالجمعالحفظمهمةأناسجد!لنْسَىفَلاَ

آلافثممئات،جيلبعدجيلاًالقرآنهذاكلهاالأمةتلقتوهكذا.بهفحسبكاللَهبه

كتبتالتىالمصاحفبعضالأمةلهذهاللَهحفظبل.قلبظهرعنيخفظهكلهمملاي!تفي

الكتبلخيرالربافيالحفظهذامنوأفضلحفظصأتمفأي.علي!!اللةرسولصحابةعهدفي

!إوخاتمها

التخليد.:التأبيد)2(ء.للشييُجعلالمُحَدَّدالوقت:التوقيت)1(
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إلى:...العالمينربدلّهالحمدالرحيمالرحمناللّهبسم)هو:تقولأو

.!والنَّالرالجِنَّةِمن

الكليةالحقائقتعرفrوالفصولبالأجناستعريفهمنالعلماءذكرهماأما

الاسمفييشاركهقدمماعداهمابعضعنوتمييزهمعناهتقريببهأرادوافإنما

الأحاديثوبعضالقدسيةوالأحاديثتعالىاددّهكتبسائرأنذلك.توهمأولو

اسمفيتشاركهأنهاظانظنفربماإلهياًوحياًكونهافيالقرآنتشاركالنبوية

عنبهاامتازالتيصفاتهببيانبهالاسماختصاصبيانفأرادوا،أيضاًالقرآن

:فقالوا.الأنواعتلك

لم.لبَلاهـلَهبُمثعَبّ،ظيئمحمدعلىئُمثزلى،تعهلىهوكلاه!/للَهبقرآق/

،للقرآنالمشهورالتعريفعناصرأ

عنتميزه//للّهلمإلىوإضافته،كلاملكلشاملجنس/ظ!ملم

والملائكة.والجنالِإنسمنسواهمنكلام

وأ،نفسهفىبهاللّهاستأثرالذيالِإلهيللكلاممخرج/لمثزَّ!لمو

كلامهكلليسإذ،البشرمنأحدعلىلينزلوهلابهليعملواملائكتهإلىألقاه

مداداًالبحركانلوقل)كثيرمنقليلمنهأنزلالذيبل،منزلاًتعالى

!ومددأبختلهجعناولوربيكلماتتنفدأنقبلالبحرلنفدريىلكلمات

والبحرُأقلاثمشَجَرَةٍمِنالأرك!فيماأنوَلَو!،901:الاَيةالكهفسورة)

.،27:الآيةدقانسورةأ!اللّهكلماتُئفِدَتْماأبْحُوسبعةُبَعدِهمِنيَمُدُّهُ

قبله،منالأنبياءعلىأنزلمالِإخراج/عىم!حمدلمبكونهالمنزلوتقيد

المنزلوالزبور،عيسىعلىالمنزلوالِإنجيل،موسىعلىالمنزلةكالتوراة

.السلامعليهم،إبراهيمعلىالمنزلةوالصحف،داودعلى

وجهعلىوغيرهاالصلاةفىبقراءتهمورالمأأي-لملبَلا!لهلمفعَلًد/وقيد
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بطريقإليناالمنقولةكالقراءات،ذلكمنبتلاوتهنؤمرلممالِإخراج-العبافىة

منزلةإنهاقلناإنوجلعزالدّهإلىالمسندةوهىالقدسيةوكالأحاديث،الاَحاد

بألفاظها.اللّهعندمن

وبينالقرآنبينالتفرقةأ

القدسية،والأحاديتالنبويةالأحاديت

قسمين:إلىتنقسمالمعانيمنحوتهمابحسبفإنهاالنبويةالأحاديثأما

حقائقفيبتأمل!أواددّهكلامفيبفهمهالنبىاستنبطه(توفيقىقسم)"

قطعأ.اددّهكلامليسالقسموهذاالكون

للناسفبَيَّنهالوحىمنمضمونهالرسولتلقى(توقيفىقسم)وء

وملهمهمعلمهإلىمنسوباًالعلوممنفيهماكانوإنالقسموهذا.بكلامه

ءل!آ،الرسولإلىينسببأنحري-ك!مهوحيثمن-لكنه،سبحانه

كانولوخاصنحوعلىألفهالذيوقائلهواضعهإلىينسبإنماالكلاملأن

فالحديث.الأولعنالآخروتلقاهالخواطرعليهتواردتقدالمعنىمنفيهما

التعريف.هذافي)1(الأولالقيدمنبقسميهخارجإذنالنبوي

القولينأظهرهووهذا.فقطبمعناهمنزلقلناإنالقدصيالحديثوكذلك

الشرعنظرفيوالقدسيةالحرمةمنلهلكانبلفظهمنزلأكانلولأنه،عندنافيه

فكان،اددّهعندمنمنزلينلفظينبينللتفرقةوجهلاإذ،القرآنيللنظمما

بالمعنىروايتهجوازوعدم،نصوصهعلىالمحافظةوجوبذلكلوازممن

فإنوأيضاً.كلهبذلكقائلولا.لصحيفتهالمحدثمسوحرمة،إجماعاً

بأسلوبهالتحديوهوآخرشىءبمضمونهالعملمعمنهمقصوداًكانلماالقرآن

للتحديينزللمالقدسيوالحديث،لفظهلِإنزالبتلاوتهْاحعيجوالتعبد

.،درازأاللةكلامالكلامكونوهو)1(
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فالقول.معناهبإنزالتحصلالفائدةوهذهفيهبماالعمللمجردبلللتعبدولا

عليه،الشرعفيدليلولا،إليهالنظرفيداعىلابشىءقوللفظهبإنزال

تباركالدّهيقول)بصيغةالدّهإلىالقدسدالحديثإسنادمنيلوحقدماإلااللهم

بأنلتأويلهالمجالإفساحفيكافيةآنفاًذكرناهاالتيالقرائنلكن(كذاوتعالى

فإنك،العربيةفيشائعتأويلوهذا.ألفاظهنسبةلامضمونهنسبةالمقصود

آيةتفسرحينماوتقول(كذاالشاعريقول)الشعرمنبيتاًتنثرحينماتقول

القاعدةهذهوعلى(كذاتعالىاللّهيقول):عندكمنبكلاماللّهكتابمن

غيربألفاظكلامهممضمونوغيرهماوفرعونموسىعنتعالىالدّهحكى

إليهم.ذلكونسبأسلوبهمغيروأسلوبألفاظهم

وراءمقدسآخرشىِءالقدبدالحديثفييكنلملوأنهزعمتفإن

المعنىهذالوجود،أيضاَقدسياًالنبويالحديثبعضنسمىأنلنالصحالمعنى

الشرعىالنصلورودمعناهبنزولالقدسىالحديثفيقطعنالماأننافجوابه،فيه

لذلكقدسياًحميناه(كذاتعالىاللّهقال)ع!لمحهاطّرربقوله،اللّهإلىنسبتهعلى

واحدكلفيجازالنصهذامثلفيهايردلملمافإنهاالنبويةالأحاديثبخلاف

،والرأيبالاجتهادمسعتنبطاًيكونوأنبالوحيمعلماًمضمونهيكونأنمنها

علامةلديناكَانتولو،بهالمقطوعالحدعندبالتسميةوقوفاًنبوياًالكلفسُمِّىَ

كذلك.قدسياًلسميناهالوحيقسملناتميز

العملعندعلينافسواء،عمليةنتيجةإلىيؤديلاالامتيازهذاأنعلى

وعلىعليهالدّهصلىالنبىإذ،ذاكمنأوالقسمهذامنيكونأنبالحديث

القدسوروح،مُوَفَّقفَظِناجتهادهوفي،مأمونصادقتبليغهفيوسلمآله

الأمرمَرَدّفكان.الشريعةأمورمنأمرفيأخطأإنخطأعلىيقرهفلايؤيده

النسخأوبالِإقراروإماابتداءبالتعليمإما،الحالتينكلتافيالوحيإلىالحقيقةفي

فَطذُوهُالرسولُآتاكُمُومما)بالقبولسنتهكلنتلقىأنوجبولذلك،انتهاء
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.،7:الاَيةالحشرسورةأ!فَانتَهُواعنهئهَاكُمْوما

لَهُمُيكونَأنأمراًورسولُهُاللّهُقىَإذامؤمنبماولالمؤفيكانوما)

.،36:الاَيةا!حزابسورةأ*!وأمرِهِممِنالخِيَرَةُ

*اءIlf%*.ء
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الثاليالبحث

القرآنرمصلىبيانفي

ومعناهبلفظهاللّهعندمنأنهوإثبات

عالقرآنية،النصومنأخذاًالدعوىتحديدأ

جاءالعزيزالكتابهذاأنشكيخالطهلاعلمأأجمعونالناسعلملقد

محمداسمه،الميلاديالسادسالقرنفيبمكةولدأمىعريىرجللسانعلى

القدرهذا..آلهوعلىعليهوسلامهاددّهصلوات،المطلبعبدبناددّهعبدابن

يماثلهالابهالمتواترالتاريخشهادةلأن،وملحدمؤمنبينفيهخلافلا

.الأرضوجهعلىظهرغيرهلحادثولاغيرهلكتابشهادتهيدانيهاولا

وسلم؟آلهوعلىعليهاللّهصلىاللّهعبدبنمحمدبهجاءأينفمن،بعدأما

المعلم؟ذلكهوومن؟معلمعندمنأم،ضميرهوحىومننفسهعندأمن

رسولقولهووإنما،صاحبهعملمنليسأنهذاتهالكتابهذافينقرأ

جبريلهوذلكم:أمينثممطاع،مكينالعرلقذيعندقوةذي،كريم

قلبعلىمبينعرلىبلساننزلهثم،عليمحكيملدنمنتلقاه،السلامعليه

عنالتلميذيتلقن؟منهمحمدفتلقنه،وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىمحمد

إلا:ذلكبعدعملمنفيهلهيكنولم،النصوصمننصاًأستاذه

ثم،وبحفظ/لوعى1()

ئم،وئتثبونئحكاقي)2(

ئم،ولتفسيرالمإق)3(

و/لتنميئ.ئتطميو)4(

أ--!ا



أمرهمامنلهوليس،بسبيكمنهاهوفمامبانيهوصياغةمعانيهابتكارأما

يوحى.وحمطإلاهوإن،لشء

اجْتَبَيْتَهَا،لولاقَالُواباَلةئأتِهِملَمْوَاذَا):يقولحيثالقرآنحماههكذا

:ويقول،302:الاَيةالأعرافسورةأ!ربيمِنإِليّيُوحَىماأتبعُإثماقُلْ

إِليَّ!يُوحَىمَاإِلَّاأتبعُإنئفسي،تِلْقاءِمِنأبَدِّلَهُأنلمطيكونُماقُلْ)

يقولثمالمعانيإيحاءشأنفيكثيرالنصرصهذهوأمثال،15:الآيةيون!سورةأ

،2:الآيةيوسفسورةأ!عريماًقرآظًأنزلناهُإدا):اللفظيالِإيحاءشأنفي

لِعحجلَلِسائكَبهِثحرِكْلا)،6:الآيةالأعلىسورةأ!تنسىفلاسنُقْرِئُكَ)

!)1(بَيائهعَليناإِنّثمءقُرآنهفائَبِعقَزاصلاهُفإِذاءوقُرآئهجَمْعَهُعليناإنَّءبِه

الكهفسورةأ!وا")،العلقسورةأولأ!الرأ)،91-16:الآياتالقيامةسورةأ

،والاقراءبالقراءةعبركيففانظر،4:الآيةالمزملسورةأ!وَرَثل)،27:الاَية

منأولئكوكل،عربياًالكلاموكون،اللسانوتحريك،والترتيلوالتلاوة

البحتة.المعانيلاالألفاظعوارض

لخلق،مقلأحدول!،ضكعلمحمدفيهصنعة/ل!أنهفيصرجإذاًالقرآن

.اومعظهلبفطه/للّهعندمقمفزلىهوو/نفا

الأولالشطرعلىالاستدلالإلىحاجةفيالناسبعضيبقىأنوالعجب

محمد.عندمنليسأنهوهو،المسألةهذهمن

:قال.!بهلحجللسانكبهتحركلا):تعالىقولهفيعباسابنعن)1(

وشفتيهلسانهبهيحركمماوكان،بالوحيعليهجبريلنزلإذااعدي!اقةرسولكان"

:!القيامةبيومأقسملا)فيالتيالاَيةافةفأنزل،منهيُعرفوكان،عليهفيشتد

صلىركفينجمعهأنعلينا:قال!وقرآنهجمعهعليناناٍ،بهلحجللسانكبهتحركلا)

علينا!بيانهعليناإنثم)،فامتمعاًنزلناهذافاٍ:!قرآنهفاثبعقرأناهذافاٍ)وقرآنه

.!اقةوعده؟قَرأهذهبذافاٍاًطرقجبريلاًتاهإذاف!ن:قال،بلسانكنبينهاًن

-147الصلاةفيومسلم،لهواللفظ9294التفسيرفيالبخاركطرواه:عليهمتفق
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القرآننسبةمن!امحمدتبرؤأ

صاحبه،بهيؤخذإقرارهوبلبينةيحتاجإدعاءًليسإليه

بسماع!تفىبالعدليقضىقاضياًوجدتلوالقضيةهذهأنالحقفي

شهادةوراءهايطلبولم،نفسهعلىصاحبهابلسانجاءتالتىالشهادةْهذه

فتحتاج(الدعاوى)جنسمنليستأنهاذلك،النقلأوالعقلمنآخرشاهد

يتوقفولا،صاحبهبهيؤخذالذي(الاقرار)نوعمنهيوإنما،بينةإلى

حقلنفسهيدعىالذيللعاقلمصلحةأي،منهقبولهفيعدوولاصديق

:8/303تفسيرهفيكثيرابنالحافظوقال

كانفإنه،المَلَكمنالوحىتلقيهكيفيةفي!لمح!%لرسولهوجلعزاددّهمنتعليمهذا

نأبالوحىالملكجاءهإذاوجلعزاللّهفأمره،قراءتهفيالملكويسابقأخذهإلىيبادر

إليه،ألقاهالذممطالوجهعلىلأدالًهييسرهوأن،صدرهفييجمعهأنلهوتكفل،لهيستمع

ويوضحه:ويفسرهلهيبينهوأن

.صدرهفيجمعه:الأولىفالحالة

تلاوته.:والثانية

.معناهوإيضاح،تفسيره:والثالثة

عليناإن!الهقالثم...بالقرآنأي!بهلتعجللسانكبهتحركلا!الهقالولهذا

عليكتَلاهإذاأممط!قرأناهفإ!ا)،تقرأهأنأممط!قرآنه)و،صدركفيأي!جمعه

عيناإنثم)،أتْرَاك؟اقرأهئملهفاستمعأي!قرآنهفاتجح)وجلعزاللّهعنالملك

.أ!وشرعناأردناماعلىمعناهونلهمك،ونوضحهلكنبينهوتلاوتهحفظهبعدأممط!يانه

:92/035الآيةلهذهتفسيرهفيعاشوربنالطاهرالعلامةوقال

هذهقبلالسورمننزولهسبقفيماتقعأندونهناالآيةهذهموقعفيلييلوحوالذي

الآياتبعضتفلتيخشىلااء!النبيكان،قليلةكانتحينالقرآنسورأن:السورة

ترتيبفيجبيربنسعيدعدهماحسب-ثلاذينزهاءفبلغتالسوركزتفلماعنه

لسانهيحركأخذطي!%فلعله،آياتهابعضينسىأنيخشى!%النبىصار-السورنزول

بنصه،اددّهأنزلماتبليغعلىحرصهمنوذلك،لحفظهاحتياظاًنزولهعندالقرآنبألفاظ

لسانهتحريكعنفالهي،لسانهتحريكنفسهيكلفلاأنأمره،بحفظهادلةتكفلفلما

.هأالشدةمنذلكفييلاقيهكانلماوشفقةرحمةنى
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يأنقول،الزعامةتلكلتأييدوالمعجزاتبالأعاجيبالناسويتحدىالزعامة

أنهحينعلى؟انسلاخاًمنهاوينسلخ،لغيرهبضاعتهينمسبأنفيلهمصلحة

وجدلماانتحلهاولو،شأنوفخامةرفعةبهافيزدادينتحلهاأنيستطيعكَان

لنفسه.و-نرعمهايعارضهأحداًالبشرمن

وأفيسرقونهاغيرهمآثارعلىيسطونالأدباءمنكثيراًأننعرفهالذي

ينبشمنمنهمأنحتى،تهمتهوامِنَتقيمتهوغلتحملهخفمامنهايسرقون

الأكرابتلكمنزينةفيقومهعلىويخرجأكفانهممنويلب!الموققبور

قريحتهبهتجودماوأغلىعقلهآثارأنفسلغيرهينسمبأحداًأنأما.المستعارة

بعد.الدهريلدهلممافهذا

تكونلااللّهإلىالقرآن!اّمحمدنسبةأ

اللّه،إلىكلهاأقوالهينسبلَمْلِمَوإلا،نفوذهلب!سطمنهاحتيالاً

اللهممعقولشبهولامعقولاًتعليلاًلهعرفنالماافتراضاًافترضناهأنناولو

رأىقدالزعيمهذايكونأنوهو،الجاهلصدرفييحيكقدواحداًشيعاًإلا

الناساستصلاحعلىيعينهما(الإلهيالوحىإلىالقرآننسبته)فيأن

الحرمةمنلقولهتجعلالنسبةتلكلان،فيهمأصرهونفاذعليهمطاعتهباستيجاب

نفسه.إلىنسبهلولهيكونلاماوالتعظيم

أساسه.فيفاسد،ذاتهفيفاسدقياسوهذا

الكلامعنهصدرقدالقرآنهذاصاحبفلأنذاتهفِىفاسدأنهأما

إلىنسبهمانسبتهتكنفلمتعالىالدّهإلىالمنسوبوالكلامنفسهإلىالمنسوب

شيعاً،فيهابزائدةٍربهإلىنسبهمانسبةولا،شيعاًطاعتهلزوممنبناقصةٍنفسه

النفوسفيحرمتهمافكانتالسواء)1(علىفيهماطاعتهالناسعلىاستوجببل

:82ص(الرسالة)كتابهفيالشافعىالإمامقال)1(

........................................=:اللةرسولطاعةمناللَةأمرما:باب
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جعلفهلااللّهمعصيةمنومعصيته،اللةطاعةمنطاعتهوكانت،سواءعلى

الوهم.ذلكبهيهجصر؟الأمركانلوتعالىاللّهكلاممنأقوالهكل

وهو،باطلافتراضعلىمبنىفلأنهأساسهمنالقياسهذافسادوأما

غايةإليالوصولفييأبونلاالذينأولعكمنالزعيمهذايكونأنتجويز

علينايأباهأمروذلكواقويهالكذبمنقنطرةعلىإليهايعبرواأنإصلاحية

وسكناته،حركاتهفيالشريفهسيرتهتتبعمنفإن،الِإباءكلالتاريخيالواقع

كانأنهفييشكلاوجلوته)1(خلوتهفي،وغضبهرضاهفي،وإشاراتهوعباراته

الصدقدقةفيسواءكاناوعلانيتهسرهوأن،)2(والمواربةالمداجاةعنالناسأبعد

وأظهرثهائلهأخصكانذلكوأن،وحقيرهاالشئونجليلفيالحقوصراحة

)?(

(2)

نكثفمنأيلىعمفوقافةيلى،افةييايعونإنماد!ايعونكالذينإن)ثناؤهجلاللةقال

الفحصورهأ!عظيماًأجراًفسيؤتيهافةَعليهُعاهدبماأوفىومننفسِهِعلينكثفإنما

فأعلَمهم.،.8:الآيةالناءصورةأ!افةأطاعَفقدالرسولَلطعمن)وقال،01:الآية

.أهطاعتهطاعتهمأنأعلَمهموكذلك،بيعتهرسولهبيعتهمأن

طاعةوجوبفيوصريحةواضحةآياتتجدكلهالقرآنثنايافيوكذلك:قلت-

مثل:كل!%الرسول

كنغإنقل)،،7:الآيةالحرصورةأ!فالتهواعنهفهامومافخذوهالرسولآتاموما)

)وما،،31:الآبةعران-لصورةأ!ذنوبكملكمويغفرافةيحببكمفاتبعوفيافةتحبون

ومنأمرهممنالخِيَرَةُفميكونأنأمراًورسولهالمحةقىإذامؤمنةولالمؤمنكان

افةوأطيعوا)36،،:الآبةالأحزابسورهأ!مبينأضلالاًضللقدورسولَهُاقةَيعمي

المؤمنينعلىتعالىاللةأوجببل،1321:الآبةع!راناَلسورةأ!ممرْحَمونلطكموالرسول

حرجأىصدورهمفييكونلاوأنخلافكلفي!إّالرسولحكمعلىينزلواأن

لاوربكلاف)تعالىفقالالإيمانلوازممنوهذا،الرسوليقضيهماعلىاعتراضأو

ويُسَئمُواضيتمماحرجاًأنفس!همفييجدوالاثمبينهمشَجَرَفيمايحكموكحى-فىمنون

.،65:الآلهالساءصورهأ!تيمأ

وعلانيته.ظهوره:جلوته

.العداوةوستروالمداهنةالمداراة:والمواربةالمداجاة
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................أصدقاؤهبهويشهدشهدكاوبعدها)1(النبوةقبلصفاته

يلي:بماأعداؤهشهدلماحياتهفيواحدةكذبةعنهعُرِفقداللةعبدبنمحمدكانولو)1(

:(علث!%اللّهرسولعلىأشدهمومنقريششياطينمنوكان)الحارثبنالنضر(أ)

فيكممحملىكانقد،بعدُبحيلةٍلهأتيغماأمربكمنزلقدواطّهإنه،قريشمعشريا"

فيرأيغإذاحتى،أمانةوأعظمكم،حديثاًوأصدقكم،فيكمأرضام:حدثاًغلاماً

قلغبهجاءمبماوجاءم،الشيباالشعرمنوالأذنالعينبينما:الصُدغأصُدغيه

فأنكمفيفانظروا،قريشمعشريا...واطَةلا...مجنون...فاعر..كاهن..ساحر

.328-1/327هشامابن:النبويةالسيرة.(عظيمأمربكمنزللقدواطّهفإنه

إلي":ا!قي(اللّهرسرلإلىبالميلاتهمتهأنبعدقريشمخاطباً)ربيعةبنعتبة)ب(

قرأ،كهانةولاب!ثعرولابسحرهوماواطَةبشيءفأجابني...،النبيأيأأتيته

أعرضوافإن)بلغحى!الرحيمالرحمنمنتنزيل+حم.الرحيمالرحمنافةبسم)

!ي!%،النبيبفمأيأبفيهفأمسكت!وثمودعادٍصاعقةِمثلَصاعقةًأنذرتُكُمفقل

نأفخفت،يكذبلميث!يئاًقالإذامحمداًاًنعلمغوقد،يكفأنالرحموناشدته

فيللبيهقى`lvrه/المنثورالدرفيالسيوطىعزاهالسياقهذا."العذابعليكمينزل

عساكر.وابنالدلائل

:هشامبنعمروجهلأبو(بر)

نكذبك،مامحمدياوافة:فقالجهلأبعلىا!اطّهرسولمر":قالميسرةألىعن

يُكَذبوئكلافإنهم)افةفأنزل،بهجئتبالذينكذبولكننا،لمُصَذَقعنلىناإنك

السيوطىعزاهاللفظهذا."(33:الآيةالأظمصورةأ!يجحدوناطّهباَياتالظالمينولكِن

18المنئورالدرفي / rعنالترمذيرواهوقد،مردويهوابنالمنذروابنحميدبنلعبد

.بنحوه6403على

:هشامبنعمروجهلأبو(د)

:فقال،جهلبأبالأخنسفخلا،جهلوأبوالأخنسالتقى،بدريومكانلما"

أحدقريشمنههناليسفإنه؟كاذباًمهوأصادقمحمدعنأخبرلي،الحكمأبادا

،لصادقمحمداًإنوافة،ويحك:جهلأبوفقال،كلامنايسمعوغركيخرى

.والنبوةوالسقايةوالحجابةباللواءقصتيبنوذهبإذاولكن،قطمحمدكذبوما

.7/181،182السديإلىبإسنادهالطبريرواه."؟دزيشلسائريكونفماذا

أنهجرؤلماحياتهفيواحدةكذبةعنهعُرِفقداللَةعبدبنمحمدكانولوهـ()

-،اجتمعواحى-قريشلبطون-عديبنييا،فهربنييا):الصفاعلىينادي
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بِهِأدْراكُمولاعليكمئلَوْتُهُمااللّهُشاءَلَوقُلْ)هذايومناإلى)1(وأعداؤه

.(16:الاَيةيون!سورةأ!ئعقِلُونَأفلاقبلِهِمنعُمُراًفيكملبثتُفقد

االقرآنإزاءالمجطسيرتهمناذجنم]

الدلالةواضحةمُثُلاًالمطهرةسيرتهمنلكأقدمأنتحبهناهابكوكأفي

ليأقييكنلموأنه،بصددهنحنالذيالوحىدعوىفيوأمانتهصدقهمبلغعلى

ذلك:منطرفاًقإليك،نفسهتلقاءمنالقرآنمنبشىء

:،الِإفكحادثفيالوحيكرةأ-أ

حاجتهوكانت،القولإلىتحفزهأنشأنهامننوازلبهتنزلكانتلقد

ومجالاً،مقالاًلهلوجدإليهالأمركانلوبحيثيتكلمأنعليهتلحالقصوى

قرآناًشأنهافييجدولاوالأياماللياليتتبعهاوالأياماللياليتمضىكانتولكنه

.الناسعلىيقرؤه

وأبطأعنهااللّهرضىعائشةزوجهعنالِإفكبحديثالمنافقونيرجفألم

لاوهوالحناجرالقلوببلغتحتى،يخوضونوالناسالأمروطال،الوحى

1(خيراًإلاضهاأعلملاإلي":واحتراستحفظبكليقولطأنإلايستطيع

ومضى،الأصحابواستشارةوالسؤالالتحرممطفيجهدهبذلأنبعدإنهثم

أرأيتكم:فقال..،هومالينظررسولاًأرسليخرجأنيستطعلمإذاالرجلفجعل-

جربنامانعم:قالوا،مصدقياكنتي،عليكمتُغيرأنتريدبالواديخيلاًأنأخبرتكملو

.0477التفسيرفيالبخاركطرواه."...صدقاًإلاعليك

هنريالكونتكنبهوما،بطالالاًكتابفيالِإنجليزكطكارليلتوماسكتبهمامثلاًاقرأ)1(

التي=قريششهادةاقرأثم،الإسلامعنوسوانحهخواطرهفيالفرنسيكاستريدى
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هل":هرقلسألهملماالرومعكلهرقلبديبينالجاهلبةفيوهوسفبانأبوسجلها-

لا":قال؟يغدرهل:وسألهم.لا:قال؟قالهمايقولأنقبلبالكذبتهمونهكنغ

.،دراز01الشيخانأخرجه

الجهادفيمسلمورواه،6،7الوحيبدءفيالبخارىرواههرقلحديث:قلت-

روى.الكلاملمناسبتههنابطولهأذكرهأنرأيتهرقلحديثولأهمية،74والسير

أرملهرقلأنأخبرهحرببنسفيانأباأن":عباسبناللةعبدإلىبسندهالبخاري

كانالتي،الحدلميةصلحأ!أالمدةفيبالشامتجارأوكانوا،قريشمنركبفيإليه

بيتأ!طأبإيلياءوهوفأتوه،قريشوكفارسفيانأبافيهاماذَاعداكهرلع!ول

:فقال،بترجمانهودعادضاهمثم،الرومعظماءوحولهمجلسهفيفدعاهم.،المقدس

أتربهمأنا:فقلت:سفيانأبوفقال؟نبيأنه-نرعمالذيالرجلبهذانسبأأتربأيكم

منيأدنوه:فقال.،ا!يركصللنبيالرابعالأب،فافعبدبنيمنلأنهأى01نسباً

الرجل،هذاسائلإليلهمقل:لترجمانهقالثم.ظهرهعندفاجعلوهمأصحابهوتربوا

بالتكذيبيواجهوهأنقومهيستحيلاحتىهرقلذلكفعلوقد]فكذبوهكذبنيفإن

ولكني،علئيردواماكذبتقدلوفوالله:ذلكبعديقولسفيانأبووكان.كذبإن

نأكذبتهأناإنذلكفيماأيسرأنوعلمت،الكذبعنأتكرمسيداًامرءاًكنت

عليّيأثرواأنمنالحياءلولافواددّه.،أكذبهفلم،بهيتحدثواثمعنيذلدنيحفظوا

:قالأنعنهلمألنيماأولكانثم.عنهلكذبتكذباً

فيكم؟نسبهكيف

نسب.ذوفياهو:قلت

قبله؟قطأحدمنكمالقولهذاقالفهل:قال

لا.:قلت

ملرن؟منآبائهمنكانفهل:قال

لا.:قلت

ضعفاؤهم؟أميتبعونهالناسفأشراف:قال

ضعفاؤهم.بل:قلت

؟ينقصونأمأيزيدون:قال

.يزيدونبل:قلت

فيه؟يدخلأنبعدلدينه،وبُعصاًكُرهاًأيأمخطةمنهمأحديرتدفهل:قال
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:لا.قلت

؟تالمايقولأنقبلبالكذبثهمونهكنتيفهل:تال

لا.:قلت

؟يغدرفهل:تال

أىأتال.فيهافاعلهوماندرىلا،هدنةأ!يأمدةفيونحن،لا:قلت

المستقبلبخصوص!خهاأالكلمةهذهكيرثيئاًفيهاأدخلكلمةتمكنيولم:،مفيانأبو

.،الغائب

؟تاتلتموهفهل:تال

نعم.:قلت

؟إياهكالكمكانفكيف:تال

منه.وننالمناينال،سِجالوبينهبينناالحرب:قلت

؟يأمرمماذا:تال

آباؤم،ويأمرنايقولماولركوا،ثيئاًبهتشركواولاوحدهالمحهاعبدوايقول:قلت

والصلة.والعفافوالصدقبالصلاة

:،مفيانلأفيأىألهقل:للترجمان،هرقلأىأفقال

قومها.نسبفيتبعثالرسلفكذلك،نسبذوفيكمأنهفذكرتنسبهعنسألتك

قالأحدكانلو:فقلت،لاأنفذكرت؟القولهذامنكمأحدتالهلوسألتك

قبله.قيلبقول،يقتد!يأيأيأتسيرجللقلتقبلهالقولهذا

منآبائهمنكانفلو:قلت،لاأنفذكرت؟ملكمنآبائهمنكانهلوسألتك

أبيه.مُلكيطلبرجل:قلتملك

أعرففقد،لاأنفذكرت؟قالمايقولأنقبلبالكذبلَهمونهكنغهلوسألتك

المحه.علىويكذبالناسعلىالكذب،يتركأ!يأليذريكنلمأنه

أتباعوهم،اتبعوهضعفاؤهمأنفذكرت؟ضعفاؤهمأماتبعوهالناسأشرافوسألتك

الرسل.

يغ.حىالإيمانأمرلكوكلى،-نريدونأنهمفذكرت؟ينقصونأمأ-نريدونوسألتك

الإيمانوكذلك،لاأنفذكرت؟فيهيدخلأنبعدلدينهسخطةًأحدأيرثدوسألتك

=.........................،لهالقلوبتنشرحأىأالقلوببشاشتهتخالطحين
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لهاقالأنعلىيزدلم،سوءمنعليهاعلمنامايقولونوالكلبأكملهشهر

فسيبرئكبريئةكنتفإن،وكذاكذابلغنيإنهأما،عائشةيا":الأمرآخر

."اللّهفستففرىزنبألمستكنتوإن،اللّه

يعلملاالذىالبشركلامترىكاوهو،ضميرهبوحىكلامههذا

بهلهليسمايقولولاالظنيتبعلاالذيالمتثبتالصدّيقوكلام،الغيب

سورةصدرنزلحتىالكلماتهذهقالأنبعدمكانهيغادرلمأنهعلى.علم

أخرجهالحديث.وطهارتهابشرفهاالمبرمومصدراًالحكم،براءتهامعلناًالنور

.تغدرلاالرسلوكذلك،لاأنفذكرت؟يغدرهلوسألتكء=

عنوينهامشيئاًبهتشركواولااكّتعبدواأنيأمرمأنهفذكرت؟يأمرمبماوسألتكء

فسيملكحقاًتقولماكانفإن،والعفافوالصدقبالصلاةويأمرم،الأوثانعبادة

،العربمنأ!يأمنكمأنهأظنكنلمخارجأنهأعلمكعتوقد.هاتينقدمَقموضع

كنتولو،لقاءه،تكلفتأ!يألتجشمتإليه،أصِلُأيأأخلصأليأعلماليفلو

.،والحدمةلهالعبوديةفيمبالغةأيأقدمهعنلغسلتعنده

أرسلهجليلصحابأدحيةبهبعثالذيافةرسولب!ب،هرقلأيأدعاثم

فيه:فإذا،فقرأه،هرقلإلىفدمه،بصرىعظيمإلى،هرقلإلىب!به!الرسول

الرحيمالرحناكّبسم

أما.الهدىاتعمنعلىسلام.الرومعظيمهرقلإلى,4وراكّعبدمحمدمن

فإن.مرفيأجركادةيؤثكاْسلِم،تسْلَمْأسلِم،الإسلامبدعايةأدعوكفإليبعد

وبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواال!بأهلياو)الأريسيينإثمعليكفإنثوليت

فإنافةدونمنأرباباًبضاًبضنايتخذولاشيئأبهنشركولاافةإلانعبدلاأن

.،والغعفاءالأنباعهم:الأريسيينأ!مسلمونبأنااشهدوافقولواثولوا

الصخب،عندهكر،ال!بقراءةمنوفرغ،قالماقالفلما:سفيانأبوقال

بأابنأمرُأمِرَلقد:أخرِجناحينلأصحابقلت.وأخرجنا،الأصواتوارتفعت

زلتفما.،الرومأيأالأصفربنيملكُيخافهإنه،،ا!ي!محمدأمرظهرأيأكبشة

.أالإسلامعلئيافةُأدخلحىسيظهرأنهموقناً
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غرهما.و(1)نالشيخا

الحاسمةالكلمةهذهيتقولأن-إليهالقرآنأمرأنلو-يمنعهكانفماذا

السماويالوحىإلىوينسبهاعرينهعنبهاويذبعرضهبهاليحميقبلمن

علىويكذبالناسعلىالكذبلِيَذَرَكانماولكنه؟المتخرصينألسنةلتنقطع

مِنهلقَطَعْناثمءبايينمِنهلأخذْنا*الأقاويلِبضَعليناتقوَّلَولو!ال!اللّه

.،47-44:الاَ،تالحاقةسورةأ*!)2(حاجِزِينَعَنهُأحَدٍمِنمِنكُمفَمَا*الوَتِينَ

:،المباحةالمسائلفيلهالشديدوعتابه،الرسوللطبعالقرآننحالفةأ-2

الرأمم!فيفيُخَطئه.ويهواهيحبهماغيرعلىفيهاالقوليجيئهكانوأخرى

1(

2(

.56الضوبهفيومسلم،وغيره0475التفسيرفيالبخارىرواه:عليهمنفقالإفكحديث

المُفتعِل.منتكلفاًفيهكأن،القولافتعال:التقول:4/706الكشاففيالزمخشرممطقال

...والأضاحيكالأعاجيبكقولك،وتحقيراًبهاتصغيراً!أتاويل)المتقولةالأقوالوعى

؟،،للقتلالإنساننصبهوالصبرأصبراًلقتلناهنقلهلمضيئأعليناادعىولو:والمعنى

ليكونبصورتهالصبرقتلفَصَؤَر،والانتقامبالسخطمعاجلةًعليهمينكذببمنالملوكيفعل

نأأرادإذاالقَناللأناليسارعنا!ينوخص،رقبتهوتضرببيده-سخذأنوهو:أهول

يضربهأممطأبالسيفيكفحهوأنجيدهفييوقعهأنأرادوإذا،بيسارهأخذقفاهفيالضربيوقع

شهلأخذنااومعنى.بيمينهأخذ-السيفإلىلنظرهالمصبورعلىأضدوهو-،مواجهةً

و.بَيًنوهذا،وتينهلق!نا:!الوتينش!لقطعنا)قولهأن؟،بيمينهلأخذنا:!بايين

.!أصاحبهماتقطعإذاالوريدحبلوهوالقلبنياط!الوتين)

بعدها:وما92/441والتنويرالتحريرصاحبوقال

مقررهوبمااستدلالوهو،تعالىاللَةعندمنمنزلالقرآنأنعلىاستدلالالجملةهذه

يقله.لمكلاماًعنهيقولأنعلىأحداًيُقْرِرْفلاعليموأنه،المقدرقواسعٍاددْةأنمنالأذهانفي

ولعجلناذلكعلىأقررناهلما،منامنزلأنهادعىومحمد،عندنامنمُنزلاالقرآنيكنلملوأممط

:!باييمش!لأخذنااومعنى.اللَةعلىيتقولهلمأنهعلىدالءمي!!هلاكهفعدم.بإهلاكه

تهويلهذاوفي.وتينهفقطعناعاجلاًأخذاًلأخذناه:والمعنى.إمهالدونأىبقوقلأخذناه

لهيقالولذلكبالدمالجسديسقىالذممطوهوالقلببهمعلقعرقوالوتين،الأخذلصورة

فيُقطعتُنْحرُبجزوراددْةعلىيتقولمنعقابفشبه،الجزورنحرعنديُقطعوهو.الجسدفهر

.،باختصارأ!أوتينها
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القرآنتلقّاهيسيراًفيهتلبثفإذا.إليهيميللاالشىءفيلهويأذن.يراه

خطراً:الأشياءأق!فيحتى،المروالنقد،القاسيوالعتاب،الشديدبالتعنيف

سورةأ!)1(أزواجكمَرفحاةتبتغيلكاللّهُأَحَلَّماثحرِّمُلِمَالنبيُّأيُّهايا)

نأأحَقُواللةُالنالرَوتخشىمُبديهاللةُمَانفسِكَفيوتُخفي!الو(ا:الاَيةالتحريم

يتبينَحتىلَهُمأَذِنتَلِمَعنكَاللةُعَفَا)(37:الآيةالأحزابسورةأ!)2(تخشاه

ىنَما!الو(43:الألآسةاءاكه!دسهأ!)3(الكاذبينَوئعْلَمَصَلَىقواالذينَلك

:حادثتانالاَيةهذهنزولسبب)1(

زيخبعندعسلاًيثربع!يراللَهرسولكان":قالتعنهااللَةرضيعائشةعن-أ

أكلتَ:لهفلتقلعليهادخلأيتناعنوحفصةأنافواطأت،عندهاويمكثجح!قابنة

لا،:قال،(الرائحةكريه،الطعمحلوعمغأمغافيررجٍمنكأجدإفي؟مغاير

تخبريلا،حلفتوقلى،لهأعودفلنجح!قابنةزينبعندعسلاأثربكنتولكني

.:غيره1294التفسيركتابفيالبخاريرواه."أحداًبدْلك

حفصةبهتزلفلم،يطؤهاأمَةلهكانتاع!النبيأن":عنهاللةرضىأن!عن-ب

فيالنسائيرواه."الاَيةهذهتعالىاللَةفأنزل(نفسهعلىأيأحَزَمَهاحتىوعائ!ثة

9/2الباريفتحأإسنادهحجرابنالحافظوصحح7/71سننه AA)الحافظوذكر

.8/185،186تفسيرهفيبعضهابصحةجزمظرقعدةالحديثلهذاكثيرابن

(y)أميمةأمهاوكانت,جح!قبنتزينبفينزلتالآيةهذهأنبلغنا":السديقال

زيديزوجهاأنأراد!!اللةرسولوكان،اع!اللةرسولعمةالمطلبعبدبنت

.إياهفزوجهااع!اللةرسولعنعبمارضيتإنهاثم،ذلكفكرهت،مولاهحارثةبن

بطلاقها،يأمرأنيستحيف!نأزواجهمنأنهابعدُاعورنبيهوجلعزاللَةأعْلَمثم

وابزاع،الحلافمنأيأالناسمنيكونماوزينبزيدبينيكونيزاللاوكان

اللةرسولأيأوكان،اللهيتقيوأنزوجهعليهيُمسكأنا!آيئاللةرسولفأمره

.1(زيداًتبىقدوكانابنهامرأةتزوجويقولواعليهيعيبواأنالناسيخشى،اء!

.6024/!صثيرا!-تفسير،5/384المنثورأرررا،8/384الباريفتح:حاتمأيىابنرواه

غزوةأأخزوةاصيتخلفواأتع!:!ابالمنافق!تصتفريقاسنأذنحينالاَيةهذهنزلت)3(

،الصدقعلىأطناسحملأذنهاستأاعللمنالنبيوأذن،كاذبةبأعذابىواعتذروا007.،تبوك

فعاتب...شيئاًيغنونلاالخروجإلىالجِئراإذاالمعتذرينبأنوعلماًالِإيمانحالهمظاهركانإذ

ا!آيئ=للنبيدليلاًذلكفيكون،لقعدوالهميأذنلملولأنه،لهمأذنأنفيعلإ:!نبيهالله
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بعدِمنقُزبَىأولمطكانواولوللمشركينيَستَغفِرُواأنآمنواوالذينَللنبي

لنَبِيكانَما)،"111الاَيةالتوبةسورةأ!و)1(الجحيمِأصحابُأئَهُملَهُمتبينَما

يُريدُواللّهُالدُّنياعَرَضَتُريدونالأرفروفييثخِنَحتىأدْوَىلهيكونأن

عذابٌأخذْثمفيمالَمَسَّكُمسَبَقَاللّهمنكِعابٌلولا*حكيمواللّهُعزيزالاَخرةَ

لَهُفَأنتَ*استَغنَىمَن)أمَّا67،68،:الآيتانالأنفالأسورة!)2(عظيم

فأنتَيَخشىوهو*يَسعىجاءكمَنوأمَّا*يَزَّكَّىألاعليكوما*ئصَدَّى

)?(

)2(

فلَعرِكعهُملأرَيناكَهُمْنشاءُولو)تعالىاللةقال؟الإيماندعرىفيوكذبهمنفاقهمعلى

ولطافةعظيمإكرامبالعفوبالإعلامالعتابوافتتاح...،.3:الآية،محمدسورةأ!بسيماهُم

مشجبخفةعنكنايةالافتتاحهذاوفي،بالعتابيياشرهأنقبلبالعفوفأخبره،شريفة

..ينبغيكانما:يقالأنبمنزلةلأنهالعتاب

.(يسيرباختصار0/1021والتنويرالتحريرتفسير)

أباضرت"أف":أخبرهأنهأبيهعنالمسيببنسعيدرواهماهشالآيةنزولسبب

أيىبناللةوعبده!ثامبنجهلأباعندهفوجدا!يركرالةرسولجاءهالوفاةطالب

كلمة،اللّهإلاإلهلاتل،عميا.طالبلأيىا!ي!اللةردولقال،الميرةبنأمية

أترعب،طالبأبايا:أمهةأيىبنالةوعبدجهلأبوفقال،الةعندبهالكأشهد

المقالةبتدكويعودان،علهيعرضهااءلمد!الةرسوليزلفدم؟المطدبعبدمدةعن

وألى،المطلبعبدملةعلى،نفسهيعنيأهو:كلمهمماآخرطالبأبوقالحى

عنك،أئهَمالملكلأستغفرنواللةأما:كل!!اللةرسولفقال،اللّهإلاإلهلايقولأن

.1(الاَية!للنئكانَما):فيهتعالىاللةفأنزل

.93الإيمانفيومسلم،0136الجنائزفيالبخارىرواه:عليهمتفق

:فقال،بدريومالأمارىفيالناس!!الةرسولامششار9:عنهاللةرضىأن!عن

اضربادَةردوليا:فقالاططاببنعمرفقام،فهمأمكنكمقدوجلعزادةإن

نإ،الناسأعايا:فقالاكلت!الَةرسولعادثم،كل!إّالنبيعنهفأعرض،أعناقهم

اضربالَةرسوليا:فقالعمرفقام.بالأمسإخوانكمهموإنمافهمأمكنكمقدالّه

فقام،ذلكمثلللناسفقال!إّالنبيعادثم،ا!4كصالنبيعنهفأعرض،أعناقهم

عنهمفعقا.القداءفهمتقلوأنعنهمتعقوأنذرىادَةرسوليا:فقالبكرأبو

.(الاَية!يبَقَاللَةِمِنكابئلولا)وجلعزاللةوأنزل.الفداءنهموقَبِلَ

-.3/243أحمدرواه
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.،01-5:الاَياتعبمىسورةأ!)1(ئلهَّىكَهُ

ندمهعنمعبرة،وجدانهعنصادرةالمؤلمةالتقريعاتهذهكانتلوأرأيت

بهذانفسهعنيعلنهاأكان.رأيهمنفرطماخلافلهبداحينضميرهووخز

لحرمةواستبقاء،نفسهعلىسترعنهاالسكوتفيلهيكنلمأ؟والتشنيعالتهويل

الحاجةعنديستطعلكانوجدانهعنيفيضكانلوالقرآنهذاإنبلى؟آرائه

.الاَياتهذهأمعاللكغشيئاًكاتماًكانولو.الوجدانذلكمنشيئاًيكغأن

بضنِي!!الغيبِعَلىهُوَومَا)كتمانهيستطعلاالوحيولكنه

.،24:الاَيةالتكويرسورةأ

)1(

علىالنفسعلممناستدلالأ

!و!ر،الرسولشخصيةعنالوحيشخصيةانفصال

إلاتنزللمفإنها؟عجيبةظاهرةفيهاتجد،المذكورةالأنفالآيةوتأمل

غنائميعني!...سًقَالّهِمِنمح!ابئلولا)قولهفيعنهمااللّهرضيعباسابنوعن

حتىعصافيمنأعذبلاأفيلولا،وجلعزاللةأيأيقرل،لهميحلهاأنقبلبدر

وعزاه3/367للسيوطىالمنثورالدر.عكلعذابلمسكمإليه،أنذرهأىأأتقدم

وغيرهم.والطبرافيحاتمأثطوابنالمنذروابنللطبرى

أقى،الأعمىمكتومأمابنفي!وَئولَىعَبَسَ)أنزل":عنهااللّهرضيعائشةعن

منرجلا!ل!الةرسولوعند،أرلفدليالهّرسوليا:يقولفجعل!!الهّرسول

ويقل،مكيومأمابنعنأيأعنهيعرض!ي!!الةرسولفجعل،المشركينعظماء

الترمذىرواه!أنزلهذاففي.لا:فيقول،بأساًأقولبماأترى:ويقولالآخرعلى

.2651الترمذىصحيحفيإسنادهالألبافيوصحح،3331التفسيرفي

rتفسيرهفيكثيرابنالحافظيقرلالاَيةهذهوفي t 2 / A:اللْةأمرهناهاومن

والضعيف،الشريفبينفيهيساوىبل،أحداًبالإنذاريخصلاأناكل!رسودوجلعز

منيهدىاللْةثم،والكباروالصغار،والنساءوالرجال،والعبيدوالسادة،والغنىوالفقير

الدامغة.والحجةالبالغةالحكمةوله،مستقيمصراطإلىيشاء
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والاستتكاربالتخطئةبُدِئَتوقد،منهمالفداءوقبولبدرأسارىإطلاقبعد

صارتبل،جمهاالنفوسوتطييببإقرارهاختمتأنتلبثلمثم،الفعلةلهذه

الحالفهل.بعدهاجاءلماالقاعدةهىعليهاالتأنيبومَعالتيالسابقةهذه

يمكن-مصدرهالتفسعنكانلو-الكلامهذاأولعنهايصدرالتيالنفسية

وبينوالندمالغضبزمجرةبينتفصلفترةبينهماتمضولماآخرهعنهايصدرأن

صدورهمافرضلوالخاطرينهذينوإن،كلا؟والاستحسانالرضاابتسامة

آخرولرجع،لهماحياًالأولعنإضراباًمنهماالثافيلكانمتعاقبينالنفسعن

الممحوالخاطرذلكتصويرإلىدعاداعفأي.العملبهجرىلماوفقاًالفكَر

التىالطُعْمَة)1(لهذهوتنغيص،حقبغيرعلنىتقريعمنفيهماعلى،وتسجيله

النصهذاقراءةمنالنفسعلماءيفهمهالذيإن؟طيباًحلالاًجعلهايراد

لقد:لعبدهيقولسيدصوتهذاوأن،منفصلتينشخصيتينألبتةهناهاأن

لك.وأذنتُعنكعفوتُولكنيأسأتَ

القرآفيالنصمناغووطالرسولموقفأ

احمالاضها،بأرفقويأخذ،الدلالاتيتلمسالذيالمفسرموقف

تتحصرلوجدتهاعليهاالعتابوقعالتيالذنوبهذهفينظرتلووأنت

فيهمايجدولمأمرينبينترجحإذاكانالسلامعليهأنهوهو،واحدشىءفي

عنوأبعدَهما،خصمهوتأليفقومهوهدايةأهلهرحمةإلىأفربهماإثماًاختار

فخالفهنمنيديهبينيكنلم.اللّهدينفيالشُبَهإثارةوعن،والجفاءالغلظة

النظر،فيوسعهبذلمجتهدأنهذنبهكلبلِ،ونسياناًخطأجاوزهأو،كفاحاً

أليس.الأفضلخلافباختيارأخطأمجتهداَهبه.فتخيرمخيراًنفسهورأى

حكمةذويختارهماخيرهوكاناختارهالذيأنعلى؟ومأجوراًمعذوراً

المكسب.:الطُعْمَة(1)
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ترىهل.الِإلهيةالحكمةميزانفيأرجحهوماإلىالقرآننبههوإنما)1(بشرية

الربوبيةمقامهوأم؟والتثريبالتأنيبهذاالعقلعنديستوجبذنباًذلكفي

والتأديب؟التعليممعارجفيبالحبيبالعروجوسنة،العبوديةومقام

نأوأرادثوبهفيالنبيفكفنه.المنافقينكبيرأيىبناللّهعبدتوفي"

ضهاكوقدعليهأتصلي:عنهاللّهرضيعمرفقال،عليهويص!لهيستغفر

لهماستغفِرْ)فقالربيخيَّرفيإنما:وسلموآلهعليهاللّهصلىفقال؟ربك

وسأزيده،08:الآيةالؤقيسورةأ!مرةًسبعينَلهمتستغفرإنلهمتستغفِرْلاأو

ماتمِنهمأحلٍىعَلَىتُصَلِّولا)تعالىاللّهفأنزل،عليهوصلى،السبعينعلى

هذهاقرأ"عليهمالصلاةكرك،84:الاَيةالتوبةسورةأ!قبرِهِعلىتقُمولاأبداً

هذانفسلكقعلإنها؟ترىماذاوانظر)2(الصحيحينبروايةالثابتةالقصة

الحرفية،نصوصهمنأحكامهيستملىدستوراًالقرآنمناتخذوقدالخاضعالعبد

لهتخييراًالأولالنصظاهر)3(منآنسوقدالرحيمالبشرهذاقلبلكوتمثل

الطريقإلىيلجأولم،والرحمةالكرمإلىأقربهماسلكمافسرعانطريقينبين

مواقفدرستكلماوهكذا.بالمنعالصرجالنصجاءهمابعدإلاالاَخر

العبوديةمعنىفيهلكتجلىغيرهاأوالمواطنهذهفيالقرآنمنالرسول

جانبمنذلكمقابلفيلكوتجلى،الرقيقةالرحيمةالبشريةومعنىالخاضعة

الشدةمظاهرمنمظهراًإلاونحوهاالأسرىمسألةفيعنهاللةرضيعمراختياركانوما1()

كاالحديبيةيوماللّهأمرعنلتفتنهالشدةهذهكادتوإن.طبعهعلىأغلبكانتالتى

الحقيقيةمقدماتهغيرمنللحكممصادفةالمسائلتلكفيللوحيموافقتهفكانت.سيجيء

.،درارْأالغيوبعلامبهاانفردالتي

.25الصحابةفضائلفيومسلم،وغيره0467التفسيرفيالبخاريرواه:عليهمتفق)2(

صيغةأنكاللتخييرلاللتسويةيكونأنيحتملبأوالعطفلأن،النصظاهر:نقول)3(

التخييرمعنىأنإلا.قوياحتمالوكلاهماللتحديدلاللمبالغةتكونأنتحتملالعدد

الكريمالرسولعنهيعدلفلم.الطبعكرممقتضىوعلى،الوضعأصلعلىآتٍوالتحديد

.،درارْأآخربنصإلا
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بالبيانتصدعبلوالأغراضالبواعثفيهاتتجكمالاالتىالقوةمعنىالقرآن

،!هواأمالناسأحب،والطيبللخبيثوميزاناً،والباطلالحقبينفرقاناً

تنقصهاولاالطائعينطاعةتزيدهالاإذ،كفرواأمآمنوا،سخطواأمرضوا

،ومسودسيدبينماوشتان.بي!نهماماالمقامينبينفترى.العاصينمعصية

.ومعبودوعابد

:،البيانيأتيهحتىالنصمغزىفهمفيأحياناً!آالرسولتوقفأ-3

يستيينلاالذيالمشكلالأمرأوالمجملبالقولأحيانأالأمريجيئهكانولقد

عاقلأي:بربكليقل.بعدبيانهعليهماللّهينزلحتىتأويلهأصحابهولاهو

حكمته؟هويعقللاأمراًوتأمره،معناههويفهملاكلاماًنفسهإليهتوحي

آمر؟لامأموروأنه،قائللاناقلأنهعلىالواضحةالأدلةمنذلكأليصر

،النياتعلىالمحاسبة!يةفيموقفه:الأولالمثالأ

!واللّهُبِهِيُحاسبْكُمتُخفوهُأوأنفسِكمْفيماتُبدواوإن)تعالىقولهنزل

نهاقلوبهموداخل،شديداًإزعاجاًالصحابةفأزعجت،284:الآيةالبقرةصورةأ

شيءكلعلىسيحاسبونأنهمنهافهموالأنهمآخرشىءمنيدخلهالمشىء

هذهعلينماأنزلتاكّرسوليا":فقالوا-وخطراتهاالقلوبحركاتحتى

أتريدون:وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىالنبيلهمفقال.نطيقهاولاالاَية

!عنا:قولوابل؟وعصينا!عنا:قبلكممنالكعابينأهلقال؟تقولواأن

حتىالدعواتبهذهيتضرعونفجعلوا"المصيروإليكربخماغفرانكوأطعنا

!ووُدْهَهاإِلانفسأاللّهُيُكلفُلا!الو:بقولهبيانهااللّهأنزل

،286:الاَيةالبقرةصورةأ

يطقونماعلىيحاسبونإنماأنهمعلمواوهنالك،المذكورةالسورةآخرإلى

منلا،المستقرةوالعزائمالمكسوبةالنياتمنكانماوهوالقلوبشأنمن

وأشاروغرهمسلمفيالحديث.اختياربغيرالنفسعلىالجارية0والأمافيالخواطر
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يعلمكانلوالنبيأنمنهالشاهدوموضع.مختصراً)1(التفسرفيالبخاريإليه

لملأنه،فورهمناشتباههمولأزالخطأهملهملبينالأمرأولمنتأويلها

فيليتركهميكنولم،إليهالحاجةأشدفيوهمالعلمهذاعنهمليكغيكن

مثلهمكانولكنه.رحيمرءوفبهموهوقلوبهميخلعكادالذىالهلعهذا

حرفوضعماولأمر.البيانهذاعنهماددّهأخرماولأمر.تأويلهاينتظر

.،91:الاَيةالقيامةسورةأ!)2(بافلجنماانَّثم)تعالىقولهفيالتراخى

الحدل!ية،!يةفيمسلكه:الثافيالمثالأ

،)3(الحديبيةقضيةوغرهماداودأيىوسننالبخارىصحيحفيواقرأ

غير،وجدوهأينماعليهميعتديمنيقاتلواأنللمؤمنيناددّهأذن:بينةآيةففيها

سبيلِليودآتلوا)تعالىفقال،نفسهفيهيقاتلهملممنالحرمفييقاتلواألا

الحرامالبيتزيارةأجمعوافلما،091:الآيةالبقرةسورةأ!يُقاتِلونكُمالذينَالمحهِ

يقاتلهمأنحذراًأسلحتهمأخذواالهجرةمنالسادسال!موهوالعامذلكفي

علمواالحرمحدودعلىأشرفواولما.المشروعالدفاعأنفسهمعنفيدافعواأحدا

لأنهم؟عزمهممنذلكيثنفلممنهممقربةعلىجموعهاجمعتقدقريشاًأن

البيتإلىالمضىعلىوصمموااستبسالاًذلكزادهمبل،الأهبةتمامعلىكانوا

بتمامه.991الإيمانفيمسلمرواه)1(

.4545،4546شديدباختصارالتفسيرفيالبخارممطوكذلك

.15صفيبيانهسبق؟)2(

(r)المسورروايةمن2731،2732الشروطفيالبخارممطرواهبتمامهالطويلالحدل!يةحديث

،المسورروايةمن2765الجهادفيداودأثطوعند،معاًالحكمبنومروانمخرمةابن

بعضهالبخارممطروىوقد،انj_ejمخرمةبنالمسورروايةمنryr/4اًحمدوعند

عمرابنوعن،4251المغازممطوفي،991،0027'8926،1الصلحفيالبراءعن

منوالسيرالجهادفيباختصارمسلمورواه.4252المغازيوفي،1027الصلحفي

.39مالكبنأنسحديثومن،09،29البراءحديث
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البواعثفكانتالحروبنهكتهاقدقريشوكانت،قاتلوهعنهصدهمفمن

منالحقفيهايتمكنفاصلةموقعةفيللالتحامسانحةوالفرصةمتضافرةكلها

الدّهصلىالنبىراحلةبَرَكَتْإذالحديبيةعندلسائرونوإنهم.فيدمغهالباطل

:فقالوا،تثورفلاالحرمجهةإلىيثيرونهاأصحابهوأخذوسلمآلهوعلىعليه

الدّهصلىالنبىفقال-الناقةحرنتأي-القصواءخلأت،القصواءخلأت

ولكن،بطلقلهاذاكوما.القصواءخلأتما":وسلمآلهوعلىعليه

دخولمنأصحابهومنعالفيلاعتقلالذياللّهأنيعني"الفيلحمابسُحبَسها

الاَندخولهامنالمس!لمينجيشومنعالناقةهذهاعتقلالذيهومحاربينمكة

مقاتلين،مكةبدخولالعامهذافيلهميأذنلمتعالىالدّهأنأيقنوهكذا.عنوة

بأصحابهفنزلأخرىناحيةإلىفثارتالناقةوزجر،مكافئينولابادئينلا

التيالِإلهيةالِإشارةلهذهامتثالاًالسيرمتابعةعنبهموعدل،الحديبيةأقصىفي

قائلاً:قريشمعالصلحطريقمنمكةلدخوليسعىوأخذ،حكمتهايعلملا

أعطيتهمإلااللّهحرماتفهايعظمونخطةيسألوفيلابيدهنفسيوالذي"

وأملت.مسالمأولامحارباًلاالعامهذافييدخلهاأنأبتقريشاًولكن"إياها

مكةمنيجيئهرجلكليردوأن،عامهمنيرجعبأنقاسيةشروطاًعليه

الشروطتلكفقبل،لدينهتاركأالمدينةمنيجيئهاأحداًهىتردوألا.مسلمأ

وأمر،قوتهمفيالمؤمنينمثلعلىضعفهافيقريشمثل!ليهايكنلمالتي

كانعماتسلفلا.جاءواحيثمنوبالعودة!رتهممنبالتحللأصحابه

يحْلِقونجعلوالماإنهمحتى،المسلميننفوسفيالسىءالوقعمنالصلحلهذا

فريققلوبتزيغوكادت،وغماًذهولاًبعضاًبعضُهُميقتلكادلبعضبعضهم

قائلين:نفسههوويراجعونهبينهمفيمايتساءلونفأخذواالصحابةكبارمن

ويفلتقائدهأمرهعلىيتمردالجيشكادوهكذا؟ديننافيالدَّنِيَّة)1(نعطىلِم

وضعالذيهوالقائدهذاكانلوذاكإذالطبيعىمنيكنأفلم.يدهمنحبله

لكباريبينأنأسرارهاعلىوقفأووضعهافياشتركأوبنفسهالخطةهذه

.والهوانوالصغارالذل:الدَّنِيَّة1()
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قبلالفتنةناريطفىءحتى،العقولفوقالتىالتصرفاتهذهحكمةالصحابة

إفي":عمرراجعهحينجوابهكانكيفانظرولكن؟شررهايتطايرأن

ليسمأمورعبدأناإنما:يقول"ناصرىوهو،أعصيهولست.اللّهرسول

وهكذا.بعيداًأوقريبأبنصره:اثقاًمولايأمرأنفذأنإلاشىءالأمرمنلي

الفتجسورةنزلتحتىالِإشكاتهذاتأويليدرونلاوهمراجعينساروا

وإجحافاًضَيْماًظنوهالذيفإذاالصادقةوالبشاراتالباهرةالحِكَملهمفبينت

منالبشرتدبيروأيناكبر)1(والفتحالمبينالنصرهوكانالرأيباديءفي

منمكةَببطنِعنهموأيديَكمْعنكمْأيديَهمْكفَّالذيوهوَ)؟القدرتدبير

كفرواالذينَهُمُبصيراً!تعملونَبمااللّهُوكانَعليهمْأظفركمْأنبعد

رجالٌولول!مَحِلهل!لغأنمعكوفاًوالهَ!كَيالحرامِالمسجدِعنِوعحدُّوكُمْ

علِمبغيرِمعرَّةمِنهمكعصيبَكمئطئُوهمْأنئعلموهمْلَمْمؤمناتٌونساءٌمؤمنون

عذاباًاعإًءمِنهمكفرواالذفىَلعذَّبنائزيَّلوالويشاءُمَنرحمتِهِفِياللّهُلِيُدخِلَ

سَكينتةاللّهُفأنزلَالجاهليةِحَمِيَّةالحمِيَّةَقلوبِهمُفِيكفرواالذينَجعلَإذْ

وكانَوأهلَهابهاأحقَّوكانواالتقوىكَلِمَةَوألزمَهُمْالمؤمنينوعلىرسولهعلى

المسجدَلتدخلُنَّبالحقالرويارسولَهُاللّهُعحدَقَلق!!معليماًلث!ءٍبِكلِّاللةُ

لمْماهلِمَتخافونَل!ومُقَصِّرفىَرُءوسَكمْمُحَفقِينَآمنيناللّهُشاءَإنالحَرامَ

.،27-24:الآياتالفتحصورةأ!قرل!اًكيحاًذلكدونِمِنفَجعلَتعلموا

الحديبية.فتحمنأعظمكافيقبلهفتحالإسلامفيفتحفما:الزهرىقالإسحاقابنقال)1(

بعضهمالناسوأمنالحربووضعتالهدنةكانتفلما.الناسالتفىحيثالقتالكانإنما

إلاالمدةتلكفيضيئأيعقلبالإسلامأحديكلمفلمالحديثفيوتفاوضوابعضاًالتقوا

اختلطبينهموقعالذىالأمنلأجلالناسإن:فقالالفتحصاحبذلكوفسر.فيهدخل

المشركينالمسلمونوأحمع،إسلامهيخفىكانمنوظهر،نكيرغيرمنببعضبعضهم

خفية.إلابذلكعندهميتكلمونلاذلكقبلوكانوا.آمنينجهرةوناظروهم،القرآن

.،فىرازأالغلبةأرادواحيثمنوأقهروا،العزةأرادواحيثمنالمشركونفذل
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:،بالوحيعهدهأول،النصتلقيكيفيةفيمنهجهأ-4

متعجلاًيتلقفهبالوحيعهدهأولفيالقرآنعليهينزلحينكانولقد

يكنولم.صدرهمنضياعهوخشية،لحفظهطلباًوشفتيهلسانهبهفيحرك

بعدها،ولاالنبوهٌدعواهقبللا،كلامهتحضيرفيعادتهمنمعروفاًذلك

فلو.أنفسهمفيكلامهميزوّرونكانواإنما،العربعادةمنذلككانولا

ولكان،وكلامهمكلامهسنةعلىلجرىنفسهمَعينمنمنبجساًالقرآنكان

وتمحيصالرأىإنضاجمنحاجتهلهيكفلماالصامتةوالأناةالرويةمنله

بحيث.سريعاًبهويلموقتياًيفاجعهتعليمأمامنفسهيرىكانولكنه.الفكرة

لوواستذكارهتداركهنمطولا،طلبلواجتلابهفيشيعاًالروِيَّة)1(تجدكطلا

فيلهلابدفكان.حرفياًإليهيلقيماكليعيدأنعليهوكانشيءمنهضاع

الحرصشديديكونأننفسهمنيألفهالمالتيالجديدةالحالبتلكعهدهأول

بهِدحرِّكْلا)بفولهوبيانهحفظهلهاددّهضمنحتى،الحرفيةالمتابعةعلى

بالقرآَنِثعْجَلْولا)وقوله،16:الآيةالتيامةصورةأالاَيات!بِهِاِلعحجَلَلسائك

.،114:الآ!ةطةصورةأ!عِلماًزِدْنِيربئوقلوَحيُهإلعكيُقضىأنقبلِمِن

نأفيبصدقهناطقةشواهدوكلها.القرآنبإزاءسيرتهمنطَرْفهذا

عليه.افيضَبلقلبهعنيَمضْلموأنه،إليهوردبلعنهيصدرلمالقرآن

***

ا!قي،العامةشرتهمنطرفأ

رائعةمجموعةجوانبهامنلقيتالعامةسيرتهإلىبنظركصعدتأنتفإذا

صوَّرتْتأملتَهاماإذايسيرةأمعلةمنهاالاَنوحسبك.العظيمةالأخلاقمن

فيمايخوضأنلسانهيألى،إهابهحشووالجدّ،ثيابهملءإنساناًالطهرُلك

إلىيصغيأنععهويألى،يعلنهماخلافتخفياأنعيناهوتألى،يعلمهلا

فيها.التعجلوعدم،الأمورفىالنظر:الروِئة)1(
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الزعماء،فينادرةوصراحة،العظماءحليةهوتواضغ:لهالمادحينغلو

وأالغرورأو،التزويرأوالختلمثلهمنقاصنى.العلماءعندتجدهقلَّماوتثبت

لدّه!حايق؟التغرير

:،الغيبعلممنيتبرأأ-أ

معوذبنتالربيععرسصبيحةفيبالدفيضربنجو-ررياتجلست"

نهن:جاريةقالتحىبدرشهداءمنآبائهنيذكرنوجعلنالأنصارية

تقولىلا:وم!لمآلهوعلىعليهالمّهصلىفقال.غل!فيمايعلمنبيوفينا

اللّهكتابفيومصداقه.البخاركط)1(رواه"تقولينكنتماوقولم!،هكذا

نعامالاًصورةأ!الغيبَأعلمُولاالمّهِخزائنُعنديلكمْأقولُلاقلْ)تعالى

ا!صافصورةأ!الحيرمِنلاستكفر!الغيبَأعْلمُكُنتُولو)،،:!ية

،:ل!طِنماخلافيظهرلاأ-2

الأمانمنالنبياستثناهمالذينالنفرأحدالسرحأثطبنالدّهعبدوكان

النبيإلىجاءفلما،الإسلامعنوصدهمللمسلمينإيذائهملفرطالفتحبوم

أصحابهعلىأقبلثم.ثلاثاًعنهالدّهرضيعثمانلهشفحأنبعدإلايبايعهلم

بيحهعنيديكففتحينهذاإلىيقومرثديدرجلفيكمكانأما":فقال

كلتئا:فقال!بعهنكإليناأومأتألا،نفسكليماندريما:فقالوا؟فيقتله

.والنسالط)2(داودأبورواهأالأعينخائنةُلهتكونأنلنبيينبفيلاإنه

:،المّهعلىالعقولمنخوفهأ-3

عنها:المّهرضيعائشةفقالت،علطيُصَليالأنصارمنبصبيوجيء)

.5147النكاحفيوبنحوه،1004المغازىفيالبخارىرواه)1(

الألبافيوصححه،7/601الدمتحريمفيوالنسار،2683الجهادفيداودأبورواه)2(

.1723الصحيحةفي
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ذلكغيرأو:وسلمآلهوعلىعليهالمحهصلىفقال،شراًيعمللم،لهذاطولى

أصلابفيرسلهمرحلقهاأهلاًفارحلقالجنةخلوالمحهإن،عائشةيا

")1(آبائهمأصلابفيوهملهموخلقهاأهلاًفاوخلقالناروخلق،آبائهم

.)2(السننوأصحابمسلمرواه

:،المحهعندحعظهسيكونماذا!درىلاأ-4

منامرأة-العلاءأمقالتعنهالمحهرضيمظعونبنعثمانتوفيولما"

المحه.اكرمكلقدعليكفشهادقي،السائبأباعليكالمحهرحمة:-الأنصار

فقالت:؟اكرمهاللّهأنيدريكوما:وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىفقال

اليقين،جاءهفقدهوأما:قال؟المحهيكرمهفَمَنْ،المحهرسولياأنتبألى

قالت:بيُفعلماالمحهرسولوأناأدر!يماوالمحه.الحرلهلأرجوإفيوالمحه

فيومصداقه.والنسالط)3(البخارىرواه."أبداًبعدهأحداًأزكيلافوالّه

ولابيُفعلُماأدرىوماالرسُلِمِنبِلىعاًكنتُماقُلْ)تعالىاللّهكتاب

.،9:الاَيةالأحقافسورةأ!)،(بِكُم

نأخشية،وسياسةًدهاءًيتحاماهالكذبيتحامىحينكانلوأتراه

يتقولأنيمنعهكانالذىما،يقولماخلافعنبعيداًأوقريباًالغيبيكشف

حكميهابولا،قيهيراجعهمنيخشىلاوهوالموتبعدماشأنفييشاءما

آخرحامأمامالكبرىالمسئوليةوتقديرالعظيمالخلقمنعهبل؟عليهالتاريخ

.،درازأالجنةفيالم!سلمينأطفالأنيعلمأنقبلكانالتوقفهذاإنالعلماءقال)1(

الجنائزفيوالنساق،4713السنةفيداودوأبو،03،31القدرفيبنحوهمسلمرواه)2(

.82المقدمةفيماجهوابن4/57

.النساقعندأجدهلمو.6/436أحمدورواه،وغيره4321الجنائزفيالبخارىرواه)3(

له.الكبرىالسننفيفلعله.أيضاًالنساقإلى6/5المنثورالدرفيالسيوطىعزاهوقد

مِنثقذمَماافةُلكليغفرَ)الفتحسورةصدرإليهيوحىأنقيلهذأوكان:العلماءقال)4(

.،دراز2،1:الآيةالفتحصرةأ!تأخرَوماذنبِك
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المُرْسلينَءولنسألنَّإليهِمْأرسِلَالذينَفلنسألنَّ)وأهلهالتاريخمنأعلى

.7،،6:ا!يتانالأعرافأسورة!وكائبينَكُنَّاومابعلمعليهِمفلنَقُصَّنَّ

أصحابما،سيرةفيالنفولرطبائعدراسةأ

الشكعنانلهاوأرخيتاليقينراحةنفسكعنأزحتمهماأنكواعلم

السيرةهذهمنالفذةوالحادثةالواحدةالواقعةفيالفروضأسوأتفترضوتركتها

اليقينهذاتدفعأنتملكلاصالحةمجموعةعلىمنهاشقفتمتىفإنكالمكرمة

نرىقدفنحن.عقلكسلامةفيوتشكوجدانكتماأنبعدإلانفسكعن

كلامهمنالشاعرعنفيأخذونأشعارهمفياحشجراءاحياةيدرسون3!النا

وأسلوبتفكيرهومجرىوأخلاقهوعوائدهعقائدهفصثاتتمثاكاملةصوهـة

وكشف،خيلته)1(استنباطعنوطلاؤهاسشعرازخرفطنعهماث!،،معيشته

الكتمانحجبمنتنفذغلَّابةقوةللحقيقةأنذاك؟صرجه)2،صترغوته

تصنعهفيأمعنمهماوالِإنسان،القوللحنفيوتُعرفالسطوربينفتُقرأ

أحرِجَأواحفِظَإذاطبعهعلىتنموفعلهقولهفيفلتاتمنيخلولاومداهنته

إليه.يطمئنبمنخلاأوظفرأواحتاجأو

تعلمالناسعلىتخفىخالهاوإنخليقةمنءامريعندتكنومهما

مرآةحلقاتهامنحلقةكلفيتعطيكالتيالنبويةالحياةبهذهظنكفما

ماثلاًوالِإخلاصالصدقوتريكظاهرهمنباطنهفتريكصاحهالنفسصافية

الخفاءمعافيتُظْهِريخي!-خال:فعلىاشتقاقاتولكن،الكبرهياللغةفيالخيلة:خيلتهاستنباط(1)

.إخفاؤهيُرادماوإظهارفهم:(خيلتهاستنباط)كلمةتعنيقدفهنا،والتلونوالاستشكال

أيأالإناءفيصَبًهِعندابيافوثيكونماهيالرغوة:صريحهعنرغوتهكشف)2(

عنالزيفكشف:إجالاًيعنياضعبيراوهذا،الخالصاللبنهووالصرج،،الفقاقيع

الحقيقة.
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فطتهقويتإذاإليهالناظركانبل.أفعالهمنفعلوكلأقوالهمنقولكلفي

يعمل.أويتكلملمولومحياهفيتلوجالعاليةأخلاقهيرىفراستهوحسنت

علىاللّهرسوليسألونلاللإسلامصدورهماللّهضرحممنكعيركانهناومن

الغريبومنهم،سيرتهبعظمةعرفهالذىالعَشِير)1(فمنهم،برهاناًقالما

ل":عنهالدّهرضىسلامبنالدّهعبدقال.وجههفيبسيماهعرفهالذى

قدم!اللّهرسولقدم:وقيلإليهالناس2()انجفلالمدينةا!ير!راللّهرسولقدم

صلىاللّهرسولوجهاس!بتّفلما،إليهلأنظرالناسفيفجئت!اللّهرسول

الترمذيرواه.((كذاببوجهلي!ىوجههأنعرفتُوسلمآلهوعلىعليهاللّه

.)3(صحيجبسند

نعوفى.النبويةالسيرةمنافاذجهذهبعرضالوعدلكوفيناوقدوالاَن

العظيمالخلقهذاصاحبإن:فنقولالعرضهذامنقصدناهماتقر-برإلى

يمترىأنلأحدينبغىكانما،القرآنبإزاءالمتواضعةالمواقفتلكوصاحب

منزلتهوأنالكتابذلكواضعهوليسأنهنفسهعنأعلنحينماصدقهفي

ءالبرىالاعترافهذامننسجلأنيجبكانبل،المستفيدالمتعلممنزلةمنه

وتواضعه.صراحتهعلىآخردليلاً

*7**

بيان:البحثمنالأولىالمرحلةأ

ا!2!ر،محمدنفسمنذاتياًإيحاءاًيكونأنيمكنلاالقرآنأن

القولمطالاعترافهذاعاعإلىيحتاجأنمنأوضجأمامناالأمرأنعلى

تاريخه.منالخُلمّيهالناحيةتلكدراسةعلىيتوقفأو.منه

أسْرَعَ.:انجفل)2(.القريباًوالصديقأوالمعاثرأوالزوج:العَشِير)1(

4rالصلاةإقامةفيماجهوابن،2485القيامةصفةفيالترمذىرواه)3( rوصححه،ا

.956الصحيحةفيالألبافي
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منيقومأنالأعمالمأ(لالا!قصمك411)مغ،!برا"ةا/الإنسانللحكممايكفيأليس

العمل؟ذلكإنتاجعنالماد!بعجزهشاهذطبيعته

بمقتضىأهلاًعليهالدّه.صلواتالأميالنبيهذاكانهل:العاقلفلينطر

القرآنية؟المعافيبتلكنفسهتجيشلأنالعلميةوسائله

الفطرىذكائهمنلهكانفقد؟نعم:الملحدينمنالجهلاءسيقول

والقبيحوالحسن.الاَراءمنوالباطلالحقلِإدراكيؤهلهماالنافذةوبصيرته

تنالهالسماءفيشيئاًأنلوحتى.الأفعالمنوالشروالخير.الأخلاقمن

السليمة،بفطرتهمحمدلتناولهالفكرةبهتوحيأوالفطرةتلهِمهأوالفِراسة

الصادقة.وتأملاتهالكاملوعقله

فيموكوط:نسألولكننا.كائلهمنوصفواممابأكثرنؤمنقدونحن

الله!جمر.لم/لوجد/قوالممعورلدِركهومط،ئعقلىوئنمك!ررسِمتمهالهمطئقز/ق

القرآنيةالمعانيطبيعةأ

الفِراس!ة:وصدقبالذكاءيُدركمماليست

والدراسة،بالتلقيإلاإليهاسبيللاالماضيأنباء-أ

للذكاءفيهامجاللاالتيالبحتةالنقليةالمعافيمنكبيرجانبالقرآنففي

والتعلم.والتلقيبالدراسةإلاعنهاغابلمنعلمهاإلىسبيلولا.والاستنباط

تلكمنفصّلهوماسبققدماأنباءمنالقرآنعليناقصهفيمايقولونماذا

أيضاًوضعهيمكنالتاريخإنأيقولون؟وقع؟الصحيحوجههعلىالأنباء

محمداًإنفيقولونالعطميالمكابرةإلىيخرجونأم؟الفراسةودقةالفكربإعمال

أهلهامعالوقائعهذهفشهدقَرْناً)1(فيهاوتنقل،الخاليةالأمتلكعاصرقد

أصبححتىدراستهاعلىوعكفالأولينكتبورثأنهأو،عيانشهادة

السن.فيمثيلأ:قَرْناً)1(
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لأنهم،ذاكولاهذايقولواأنيسعهملاإنهم؟دقائقهاعلمفيالراسخينمن

منولاأولئكمنيكنلموالسلام.الصلاةعليهبأنهكلهالعالممعمعترفون

الدورةأ!ومريمَيكفُلُاممميهُمْأقلامَهُمْيُلقُونإذْللىعمْكنتَومَا!الوهؤلاء

سورةأ!يَمكُرونوهُمأمرَهمأجْمعواإذْلدعمْكنتَومَا)،44:الاَيةعران

الأمرَ!مودسىإلى!يناإذْالغرْبِيبجانبِكنتَومَا!الو،201:الآيةيوسف

بيمينكَتخطُّهُولامحالبمِنقبلِهمِنتتلوكنتَومَا!الو،44الاَيةالقصصسورةأ

الغيبِأنباءِمِنْتِلكَ)،48:الاَيةالعنكبوتسورةأ!والمُبْطِلُونَلارتابَإذاً

هودأسورة!هذاقبلِمِنقومُكولاأنتَتعلَمُهاكنتَمَاإِليكَنوحيها

القرآنَهذاإِليكَأوحينابِمَاالقصَميأحْسنَعليكَئقُمىنحنُ!الو،94:الآية

.[3:الآيةصرسفسورةأ!الغافلينلمِنقَبلهِمِنكنتَلران

منجرىماوبمجعملالماضيةوالأممالأنبياءبعضبأحماءالعلمأننقوللا

إلىقطيصللمذلكوأشباهنوحوطوفانوثمودعادديارفيالتدميرحوادث

الحضر.أوالبدوأهلمنأحدعنتعزبقلّمااليسيرةالنُتَفهذهفإن؟الأميين

التفاصيلتلكفيالشأنوإنما.الأمثالبهوسارتالأجيالتؤارثتهممالأنها

تنلهلمالذيالنفيسالعلمهوفذلكالكتببطونفيالمدفونةوالكنوزالدقيقة

المفيدالصحيحلتجدوإنك.الدارسينمنالقليلإلايعرفهيكنلموالأميينيد

فيمثلاًفترى:الأرقامطبقالأرقامحتى.القرآنفيمحرراًالأخبارهذهمن

عاماً.خمسينإلاسنةألفقومهفيلبثأنهالقرآنفيالسلامعليهنوحقصة

قصةفيوترى.سنةوخمسينتسعمائةعاشأنهالتوراةمنالتكوينسفروفي

كسية.سنةثلاثمائةٍكهفهمفيلبثواأنهمالكتابأهلعندالكهفأصحاب

سورةأ!تِسعاًوازْدادواسنينثلأَثمائةٍ)كهفهمفيلبثواأنهمالقرآنوفي

الشمسيةالسنينعددبينمافرقهيالتسعالسنونوهذه.،25:الآيةالكهف

الدقيقالحسابهذاإلىفانظر.الكسربتكميليعنىالزجاحقاله.والقمرية

تحسب.ولاتكتبلاأميةأمةفي
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اليخ)1(فيوالتأديبالجاهليةفيمعجزةًالأميفيبالعلمكفاك

مشاهدهم-يحضر.أميينقومأظهربينامّيرجل:حقاًلعجيبةإنهانعم

وزوجهنفسهبرزقمشغولاًمعيشتهمويعيش-والفجورالباطلِغيرفي

يقضي،والعلماءبالعلملهصلةلا.بالأجرتاجراًأو.بالأجرراعياَ.وأولاده

عشيةبينفيماعلينايطلعثم.عمرهمنسنةأربعينمنأكثرالمستوندهذافى

أحدإلىيتحدثلموبماحياتهسالففيبهلهعهدلابمافيكلمناوضحاها

أخفاهماالأولىالقرونتلكأخبارمنلناويبدي.ذلكقبلمنهواحدبحرف

استوحىإنهالجاهلونيقولهذامثلأفي.وقماطرهمدفاترهمفيالعلمأهل

العلميّالجديدالطورهذايكونأنيسوّغمنطقأيّ؟ضميرهواستلهمعقله

نأمنالعقلقضيةفيمناصلاإنه؟الأميةالماضيةالحياةلتلكطبيعةنتيجة

وعنالنفسحدودعنخارجاًيُلتمسآخرسرّالطفريّالانتقاللهذايكون

الباديةفيالأعرابأجلافوهمالجاهليةملاحدةوإن.القديمةالمعلوماتدائرة

ملاحدةمنالسرلهذافهماًوأقربالظاهرةلهذهتعليلاًأصدقالجملةفيكانوا

نفسه،وحيمنالأخبارهذهاستقىإنههؤلاءقال؟يقولوالمإذ،العصرهذا

فدرس،جديدةعلوميومئذمنذعليهامليتقدتكونأنلابدإنهقالوابل

الاَيماتِلصرِّلىوكذلكَ)يعلميكنلمماوتعلّم،درسقديكنلممامنها

اصععبهاالأوَّلينَأساطيزُوقالوا)،501:الاَيةنعامالاًمورةأ!دَرَسْتَوليقولوا

.،هالاَيةالفرقانأمورة*!وواصيلاًبُكرةًعليهِتُملَىلْهيَ

واكتتبها،.الأمينالروحأستاذهعلىولكن،درسهاهفإن،صدقواولقد

قُلْ)بررةٍكرامٍ،سفَرَةٍبأيدي،مطهرةٍمرفوعةٍمكرمةٍصحفٍمنولكن

قبلِهِمِنعُمُراًفيكمْلبثتُفق!بهأدراكُمْولاعليكُمْئلوتُهُمااللّهُشاءَلَو

.(16:الآيةيونسمورةأ!ثعقلودأفلا

.246صالبوصيريديوانانظر-للبوصيرياليردةمصيدةمنبيتهو)1(
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النقلسبيلهاأنفيجداللا،التاريخيةالأنباءمنالقرآنفيماشأنذلك

داخلها.منلاالنفسخارجمنتجيءوأنها،العقللا

فيمكن،بالعقليدركمانوعمنإنهايقالفقدالقرآنيةالعلومسائرفأمّا

باديءفيحقّاًيلوجقدكلاموهذا.بالرويةأوبالفِراسةالذكيينالهاأن

.الاختبارأمامينهارأنيلبثلاولكنه،الرأي

وحَد،تسلكهمعيّنطريقالأشياءإداركفيلهاالبشريةالعقولأنذلك

الباطنأوالظاهرالح!تحتيقعلمشىءفكل.تتجاوزهولاعندهتقفمحدود

عنإياهالعقولإدراكيكونإنما،النفسغريزةفيمركوزاًي!تلمو،مباشرة

الحَدْس)1(في؟بسرعةإما،المجهولذلكإلىتوصلمعلومةمقدماتطريق

هذهلهتمهّدْلمماوكل.)2(والمقايسةوالاستنباطالاستدلالفي؟ببطءوإما

وأ،الإلهامسبيلهوإنما.بحالالعقليدتنالهأنيمكنلاوالمقدماتالوسائل

.الإ!امذلكجاءهعمنالنقل

/لوسائرحهضرةكانت/لظريخيئغير/لمعهنىمنىب!رَ/قفىئافهو

بعقلى؟نطرفىوبمقدمهت

تلكمنبمثالينالاَنلكنعَحلُولكننا.حينبعدنباهسيأتيكماذلك

بعد:إعادتهماعنهنابذكرهمانكتفيالمعاني

الدينية.العقائدقسم:أحدها

الغيبية.النبوءاتقسم:وافمالي

إليها،للعقلس!بيللاالغيبيةالدينيةالحقائق-بأ

فيه،المستقلبحثهثمراتمنالعقليجتنيهماغايةفإنَالدينأمرفأما

والتخمين.الظن:الحَدْس)1(

شبيهه.أوبمثيلهالشيءعلىالاستدلالوهوالقياس؟المقايسة)2(
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دبرهقاهراًإلهاًالعالمهذافوقأنيعلمأنهو،لهالسليمةالفطرةمعاونةبعد

يعيدهأنفلابد،والعدالةالحكمةمقتضىعلىوضعهبل،باطلاًيخلقهلموأنه

ينالهماكلهوهذا.شراًوإنخيراًإنعملهجزاءعاملكللينالأخرىكرةً

المرحلة.هذهعندجانبهفييقفلاالقرآنولكن.الدينأمرمنالكاملالعقل

ويصف،وخهايتهالخلقبدءلناويصف،مفصلةالِإيمانحدودلنايشرحنراهبل

إنهحتى،عينرأىكأنهما،عذابههاوألوانوالنار،نعيمهاوأنواعالجنة

نظريةأىفعلى.الأبواببتلكالموكلةالملائكةوعدة،الأبوابعدةليحصي

ذلكإن؟التحديديةالأوصافوتلك،الحسابيةالمعلوماتهذهبنيتعقلية

والتخمين،الخيالوحىمنفيكونباطلإماهوبل،ألبتةالعقلبهيوحىلاما

الكتببهشهدتالذيالحقلكنه.والتلقينبالتعليمإلاينالفلا،حقوإما

أوتواالذينَليَستَيْقِنَكفرواللذينكععَةًإلاعِدَّتهُمْجعلناوما)أهلهاواستَيْقنه

وكذلك)31،:الاَيةالمدثرأسورة!)1(إيماناًآمنواالذينو-نردادَالكتابَ

سورةأ!الِإيمانُولاالكِتابُمائ!ريكنتَماأمْرِنامنرُوحاًإليكَأوْحَيْنا

!و)2(يَختصِمُونَإِذْالأعْلَىبالملإِعِلممِنْليكانَما)52-،:الآيةالشورى

ولكِنْاللّهدونِمِنْيُفْتَرىأنالقرآنُهذاكانَوما)96،الاَيةصسورةأ

)?(

(2)

:8/492الاَيةلهذهتفسيرهفيكثرابنالحافظقال

جهل:أبوفقال،،جهنمخزنةأمم!أالخزنةعددذكرحينقريمشمشركىعلىردوذلك

اللَةفقال.؟فتغلبونهممنهملواحدمنكمعشرةكليسشطيعأما،قريمشمعشريا

...يُغالبونولايُقاومونلاالخَلقشديديأي!ملانكةإلاالنارِأصحابَجعلناوما)

اختبارأعشرتسعةأنهمعدتهمذكرناإنماأممط!كفرواللذينكةًإلاعِدَّئهُمْجعلناوما)

نطقفإنه،حقالرسولهذاأنيعلمونأي!الكابأوتواالذينليستيقنَ)للناسمنا

آمنواالذينويزدادَ).قبلهالأنبياءعلىالمنزلةالسماويةالكتبمنبأيديهممابمطابقة

أهـ.ا!محمدنبيهمأخبارصدقمنيشهدونبماأكط،إيمانهمإلىأممط!إيماناً

:7/07الأيةلهذهتفسيرهفيكثرابنالحافظقال

وامتناعآدمشأنفييعنى؟علىالاًالملأباختلافأدرمم!كنثأينمنالوحيلولاأ!ط

.،الاَيةلهذهالتاليةالاَياتفيكاأعليهتفضيلهفيربهومحاجته،لهالسجودمنإ+لليس
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العالمين!ربِّمِنفيهريبَلاالكِتابِوتفصيلَيَديهِبينَالذيتصديقَ

.،37:الآيةيونسسورةأ

بالمقايسةلستنبطقدالمستقبل-.أنباءبرأ

،الصادقبالوحيإلالليقينفيهاسبيللاولكنهاالظنية

إنه؟الكاملالعفلذوفيهايحكمكيفتعرففهلالغيبيةالنبوءاتوأما

مجرىمنخطواتبضعضوئهعلىيكشفمصباحاًالماضيةتجاربهمنيتخذ

يصدرثم،تلكمنللغائبمفياساًهذهمنجاعلاًالشاهد،المفبلةالحوادث

طبيعةبهتفضيما)ذلك:قائلاً،وحذرتحفظبكلمحاطاًحكمهفيها

أما.(الحسبانفيليسمايقعولمطبيعتهاعلىالأمورسارتلوالحوادث

المفدماتمنمفدمةعليهتدللافيماحتىتحديداًويحددهبتاًالحكميبتأن

يفعلهلامافذلك،العاديةالظيةالأماراتمنأمارةمنهتلوحولا،العلمية

رجلين:أحدإلا

وذلك،كذبأوصدقفيهالناسيفولأنيباليلامجازفرجلإماكل

والمُنجِّمين.العرَّافينمنالمننبئينجهلاءدأبهو

سنةهيوتلك،عهدهالدّهيُخلِفَفلنعهداًالدّهعنداتخذرجلوإما*

منهما.واحدعنأخبارهروىرجلاًإلالهماثالثولا،والمرسلينالأنبياء

الجازمالخبرلسانهعلىيجيءحينماالقرآنهذاصاحبفيتراهالرجلينفأممط

يكونلنوما،الدهرأبدسيكونوما،أعوامفيسيفعوماعامبعدسيقعبما

أخلاقهكانتولاوالتنجيمالمعرفةعلميتعاطلموهوذلك؟الدهرأبد

منخليطاًكأخبارهمأخبارهكانتولا،والتفحمالدعوىتمثلكأخلاقهم

الغيبعلممنبراءتهمعكانبل.والخطأوالصواب،والكذبالصدق

فيوتفلباتهالدهرصروفتعجزماعفواًيجيئه،وتكلفهطلبهعنوقعوده

عزيز*لكعابئوِا،)بهينبيءمماواحداًحرفاًتنقضأنالمتطاولةالأحقاب
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حميدٍ!حكيممنتنْزيلٌخلفهِمنولايديهِبينِمنالباطِلُيأتيهِلا

.[41،42:الآيتانفصلتمورةأ

القرآنية،النبوءاتمنأمثلةأ

ملابساتهامنشىءبيانمعالقرآنيةالنبوءاتبعضهناهالكولنسرفى

تلكفتكونَحاضرةالبعيدةأوالقريبةمقدماتهاكانتهللترى،التاريخية

ثلاثةفيالكلاموسنحصر؟والألمعيةالفراسةبهتوحىماجنسمنالنبوءات

:أنواع

ونبيه.كتابهشخصفيأونفسهفيالِإسلامبمستقبليتعلقما-ا

.الشيطانوحزبالدّهحزب:الحزبينبمستقبليتعلقما-2،3

:،ورسولهوكعابهالِإسلاممستقبلأالأولالنوعمعال

وأن،والخلودالبقاءلهالدّهكتبقدالدينهذاأنبيانفيجاءما-ا

وابطِلالحقَّالّهُيَضْرِبُكذلكَ)وصيانتهحفظهاللّهضمنقدالقرآنهذا

أمورة!الأركوفِيفيمكُثُالناسَينفعُمَاوأمَّاجُفاءًفيذْهبُالزَّبلُىفأما

أصلُهاطيبةٍكشجرةٍطيّبةًكلمةًمثلاًاللّهُضربَكيفَئرَألم)،17:الآيةالرعد

براهيماٍأمورة!ربِّهابإذْنِحينكلَّاكُلَطثؤتِي*السَّمَاَءِفِيوفرْعُهاثابث

،9:الآيةالحجرمورةأ!لحافظُونَلَهُلوالاالذِّكرَنزَّلنامْحنُإدا)،24،25:الاَيتان

الوثيقة؟العهودبل،المؤكدةالبشاراتهذهصدرتوأينمتىأتعلم

المحمديةالدعوةأمرماتعرفقدوأنت.مكيةسورمنمكيةآياتإنها

وصد،لقرآنهالاستماععنقومهمنإعراضكلهاسنواتعشر...؟مكةفي

به،آمنتالتىالقليلةالفئةلتلكوتعذيبواضطهاد،لهالإصغاءعنلغيرهم

مكة،شِعابمنشِعبٍفييسيرةغيرمدةومحاصرتُهمولعشيرتهلهمقاطعةثم

ثنايافييلمحأنللمرءفهل.نفيهأوقتلهعلىعلنيةأوسريةمؤامراتثم
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نأالرجاءمنضعيلاًولوشعاعاً،أعوامعشرةطولهالذممطالحالكالليلهذا

ولو؟دعوتهموإعلانصوتهمبرفعالمظلومينلهؤلاءالاذنعنصبحهيتنفس

فيلا،دعوتهطبيعةمننفسهجوانبفيالأملمنالبارقةتلكالمصلحشامَّ

حتىالأملنفسهفييربوأنالظروفهذهمثلفيلهيتفقفهل،الحوادثأفق

يتعهدهامادامحياتهفيدعوتهبظهوررجاءامتلأوهبه؟قاطعاًحكماًيصير

أمواجوسْطَوحمايتهاالدعوةهذهببقاءموتهبعدلهيتكفلفمن،بنفسه

يفتماالزمانعبرمنيعلموهوذلكفياليقينيجيئهوكيف؟العاتيةالمستقبل

لبثتفماالاصلاحبصيحاتصرخمصلحمنفكم؟اليقينهذاعضدفي

عفتثمالتاريخفيقامتمدينةمنوم!الرياحأدراجذهبتأنأصواته

!.بُدِّلأوانتُقِصأوفُقِدكتابمنوم!قتلنبيمنوم!آثارهاودرست

فيجريالاَمالتستخفهممنوسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىمحمدكانوهل

كضتَومَا)إليهيوحىنبياًيكونأنفييطمعنبوتهقبلكانماإنه؟الخيالمع

86،:الآيةالقصصسورةأ!ربِّكمِنرحمةًإلاال!بُإليكيُلقَىأنْترْجو

فعِئناوَلئِن)لديهمحفوظاًالوحيهذايبقىأنلنفسهيضمننبوتهبعدكانولا

ربِّكمنرحمةًإِلَّاءوكيلاًعلينابِهِلكتجدُلاثمَّإليكأوحينابالذ!طلنَذَهبَنَّ

.،76،87:الاَيتاناءالإسسورةأ!وكبيراًعليكَكانَ!لَهُإنَّ

يملكالذيذاومن.نفسهخارجمِنالحفظبهذاكفيلمنإذاًفلابه

بيدهالذمم!الدهرربإلا؟بالمفاجاَتالمملوءالمتقلبالدهرعلىالضمانهذا

بمجراهاعلماًوأحاط،ومنتهاهامبدأهاقدروالذممط،كلهاالحوادثزمام

القرآناستطاعلماالاَنفةالاَيةفيبهماالموعودورحمتهالدّهفضلفلولا.ومرساها

.وآنآنبينعليهتقامتزالولاأقيمتالتيالعنيفةالحروبتلكيقاومأن

علىالفجاروتسلطالإسلاملدولالدهرتنكرمرةًم:التاريخسل

الكتب،وأحرقوا،الكفرعلىمنهمأمماًوأكرهوا،القتلفيهمفأثخنواالمسلمين
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كُلاالقرآنهذالضياعمنهالقليليكفيكانماوصنعوا؟المساجدوهدموا

هذهوسطفيفبقيتحرسهالعنايةيدأنلولا؟قبلهبالكتبفُعِل؟بعضاًأو

الأخبارصحفاسألبلِ.وأحكامهآياتهحافظاً.وأعلامهراياتهرافعاًالمعامع

هذالمحوعامكلفيتُنفقوالفضةالذهبمنالمقنطرةالقناطيرمنم:اليومية

يظفرلاثمِوالِإغراءوالخداعوالبهتانبالتضليلالإسلامعنالناسوصدالقرآن

أصالَهُمْيُنفقونكقرواالذينَإنَّ)تعالىالدّهقالبماإلاذلكوراءمنأهلها

*!يُغلَبونَثمَّحَسرةًعليهِمْتكونُثئمفسيُنفِقُونمااللّهِس!بيلِعنلِيصُدُّوا

.،36:الآيةالأنفالسورةا

نأوالأرضالسماواتيمسكالذىهويزولأنيمسكهالذىبأنذلك

تزولا.

علىليُظْهِرَهُالحقِّودينِبالهدىرسولَهُأرسلَالذىهُو)اللّهبأنَّذلك

.،9:الاَيةالصفسورة،33:الآيةالتوبةسورةأ*!ا!رِكونكَرِهَولوكلِّهِالدينِ

حتىخالفهمنيضرهلاطاهراًوسيبقىفظهر،نورهومغ،أمرهبالغوالدّه

اللّه.أمريأقي

كلهالعالموتعجيزالقرآنبهذاالتحدّىفيجاءما(آخرومثال)-2

القرآنِهذابمثلِيَأتواأنعلىوالجنّالإنسُاجعمعتِلَئِنِقلْ)بمعلهالإتيانعن

فإنْ)،88:الاَيةالإسراءسورةأ*!ظهيراًلبفرربضُهمْكانَولوبمثلهِيأتونَلا

.،24الاَيةالبقرةسورةا*!،تفعلواولَنأتفعلوالمْ

يدرىعرلىيستطيعهلْ!المؤبّدالحكمبل،المؤكدالنفيهذافانطر

مفتوحالعرببينالمساجلاتمجالأنيعلموهوالحكمهذايصدرأنيقولما

المتقدمالقائلقولتعقبفيالرويةأعملمتىالمتأخرالناقدوأن،مصراعيهعلى

؟لاً؟ليزدادكاملاًأو،ليكملناقصاًأو؟ليستدركفاٌذاًفيهيجدأنيُعييهلا

جميغوهملمنافستهفيهبّواالأدبيةحميتهميثيرأنالتحدّىبهذايخشىيكنألم
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يضعأنعلىتعاقدوابلغائهممنجاعةأنلويصنععساهوماذا؟حذرون

كانوا؟والتهذيببالإصلاحسائرهميتناولهاثم،المعارضةصيغةأحدهم

يخرجواحتى،وهكذا،أولهمنقصهماثانيهمفيكمل،الشعرنقدفييصنعون

طوعتلوثم؟نواحيهبعضفيولويساميهأنمنأقلفلال!زهلمإنكلاماً

الأجيالعلىيصدرهفكيفعصرهأهلعلىالحكمهذايصدرأننفسهله

إليهايتقدملامغامرةهذهإن؟والجنالإنسعلىبل،القيامةيومإلىالقادمة

وخبر،القضاءتصاريفمنيديهءماليوهوإلانفسهقدريعرفرجل

علىسُلّطالمبرمالقضاءهيفكانت،العالمأظهربينرماهاوهكذا.السماء

الفاضح.والفشل،الواضحبالعجزباءإلابمعارضتهيهمَّفلم،والأفواهالعقول

.والدهورالعصورمَرّعلى

شخصهحمايةلنبيهبهاالدّهيضمنالتيالاَيةقللش(ثالثومثال)-3

أنزِلَمابَلِّغالرسمولُاعر!ايا):ربهرسالاتيبلغحتىحياتهعلىوالأمن

النالر!مِنَيعصِمُكَواللّهُرِسالتَهبلَّغتَفمَائفْعَلْلموإنرَلكَمِنإِليكَ

.،67:الآيةالمائدةسورةأ

الحفظةتسيرمحجّباًمَلكاًكانولو،بشريملكهلاضمانالدّهوأيمهذاإن

منوالعظماءالملوكمنالناسورأىرأينافكم.خلفهومنيديهبينمن

انظرولكن.والأعوانالجنودبهمتحيطمواكبهمفيوهمالغيلةيداختطفتهم

وروى،عائشةعنوالحامالترمذيروى:الحقالوعدبهذاالرسولثقةمبلغ

نزلتفلما،بالليليُحرَسالنبيكان":قالالخدريسعيدأبىعنالطبراني

.1()1(اللّهعصمنيهذانصوفواالناسأ!ايا:وقال.الحوستوكالاَيةذم

2/31والحام،r.46التفسيرفيالترمذىرواهعنهااللةرضيعائشةحديث)1( rوحسنه

.0244الترمذيصحيحفيالألبافي

يحرسهفيمنا!الثهرسولعمعباسكان"فلفظهالخدريسعيدأيىحديثأما

عنه=وقال!الحرساء!اللّهرسولثرك!النَّالرمِنيعصِمُكواللّهُ)نزلتفلما
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أقربفيهاالموتخطركانكثيرةمواطنفيمنهماللّهعصمهلقدوحقاً

.وحدهاددّهإلاعاصمفيهالهيكنولم،نعلهشراكمنإليه

صسلمورواه،هريرةأبىعنصحيحهفيحبانابنرواهماذلكمن

تركماطظليلةشجرةعلىسفرنافيأتيناإذاكما":قالجابرعنصحيحهفي

نبينزلالرّقاعبذاتكنافلما.وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىاللّهلرسول

السيففأخذالمشركينمنرجلفجاء.فيهاسيفهوعلّقشجرةتحتاللّه

لا.:قال؟أتخافني:وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىللنبيوقالفاخترطه

السيف،ضع.منكيمنعنياللّه:قالمني؟يمنكفمن:قال

فيهاشرعتالتيالغزوةفيكانالأمنهذاأنتعلمأنوحسبك.")1(لؤضعه

.الخوفصلاة

وقفهالذىالمدهشالموقفذلكالحقالنبألهذاتصديقاًالوقائعأعظمومن

وولواالمسلمونانكشفوقد،الأعداءبينمنفرداً،حنينغزوةفيالنبي

المطلبعبدبنوالعباس،العدوجهةإلىبغلتهيَرْكُضُهوفطفق،مدبرين

اددّهصلىاددّهرسولإلىالمشركونفأقبل.تسرعألاإرادةيكفّهابلجامهاآخذ

كأنمابغلتهعننزلبلينكصولملَفرْلمغَشوهفلما،وسلمآلهوعلىعليه

كأنما"ا!لطلبجمدابنأنا.كذبلاالنبيأنا):يقولوجعل،نفسهمنيمكنهم

وكف،بجندهاددّهأيدهبل،نيلاًمنهنالوامافوادله.مكانهعلىويدلهميتحداهم

عنمسلمورواه.عازبابنالبراءعنالشيخانرواهالحديث.بيدهأيديهمعنه

العوفيعطيةوفيهوالأوصطالصغيرفيالطبرافيرواه:7/17الزواثدمجمعفيالهيثمي-

أيضاً.مردويهلابنه2/92المنثورالدرفيالسيوطيوعزاههـ.أضعيفوهو

المسافرينصلاةفيومسلم،4136المغازيفيالبخاريرواه:عليهمتفقجابرحديث)1(

311.

حديثإلاالإحسانفيأجدلمو،9173الظمآنمواردفيفهوهريرةأكطحديثأما

.2883جابر
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.أيضاً)1(غيرهمعنالسننوأصحابأحمدورواه،اكوعبنوسلمةَالعباس

الأمانة،وأدىالرسالةبَلَّغَحتّىإليهيقبضهفلمأمتهبهاددّهأمتعوهكذا

نِعمتيعليكمْوأتممْتُدينَكُمْلكمْاع!ملْتُاليوم)قولهعليهأنزلوحتى

.،3:الآيئالشدةصورةأ*!وديناًالِإسلامَلكمُورضيتُ

:،الرحنحزب:المسلمينمستقبلأالثافيالنوعمنمثالاًوإليك

يثبتماالرسلأنباءمنالمسلمينعلىيقصمكةفيالقرآنكان-أ

كلمئُتاسَبَقتْولق!)قبلهملمنكانالذىوالنصرالأمنويعدُهم،فؤادهم

سورةأ!الغالبونلَهُمُجُندَناوإنَّءالمنصورونلهمُإنهمْءالمردم!لينلعبادِنا

الدنياالحياةِفيآمنواوالذينرسلَنالَننصُرُإ،لا)،173-171:الاَياتالصافات

بدينهمفراراًالمدينةإلىهاجروافلما،51:الآيةغافرسورةأ4الأشهاديقومُويومَ

هاجمتهمأنلبثواماولكنهم،مهاجرهمفيمأمنهموجدواقدأنهمظنواالفتنمن

أشد.خوفإلىخوفمنفانتقلوا،جانبكلمنالمسلحةالحروب

الأوقاتهذهوفط.أسلحتهمفيهيضعونيوميجيءأنأمنيتهمكلوأصبحت

الأمنعلىعلاوة،والملكالخلافةمنلهمسيكونبماالقرآنينبئهمالعصيبة

وَعَدَ):بالقَسَممؤكدوعدبل،لا؟وأمافيأااحلام؟هذافما،والاطمئنان

استخلفَ؟الأرفىفِيلَيستخلِفَنَّهمْالصَّالِحاتِوعملوامِنكُمْآمنواالذينَاللّهُ

بعدِمِنوليُبدِّلَنَّهملهمارتضَىالَّذِيدينَهمُلهمْوليُمكنَنَّقَبلِهممِنالذينَ

كعببنأثطعنوصححهالحامروى.،55:الاَيةالنورسورةأ!أ!ماًخو!

المدينةوأصحابُهوسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىاللّهرسولقدملما":قال

4315،4المغازىفيالبخاريرواه:عليهمتفقعازببنالراءحديث)1( ،11r

.الجهادفيأيضاًالترمذىورواه،78،97،08والسيرالجهادفيومسلم،4317

عنداكوعبنسلمةوحديث،76الجهادفيمسلمعندفهوالعباسحديثأما

.453/)مسعودبناللةعبدعنأحمدورواه.8االجهادفيمسلم
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إلال!يتونلاوكانوا.واحدة-قوسعنالعربُرمَتُهمالأنصاروآوَلهُم

آمنيننبيتُحتىنعي!قأئَااسلرَونَ:فقالوافيهإلايصبحونولابالسلاح

البراءعنحاتمألمطابنوروى")1(الاَيةفنزلت؟اللّهإلانخافلامطمئنين

.")2(شديدخوففيونحنالاَيةهذهنزلت":قال

الذينأنفسهمالصحابةعصرفيمعانيهاأوسععلىتأويلهاجاءكيففانظر

لاأمناًخوفهمبعدمنفبُدِّلوا!شِكُم)قولهفيالمشافهةخطابلهموقع

ومغاربها.مشارقهافورثواالأرضأقظارفيواستُخلفوا،فيهخوف

الأخرىالاَيةفيوقوله!ا!مالِحاتِوصَلواالاَية)هذهفيقولهوتأمل

الأرفروفِيمَ!همإنالذين،عزيزلَقوكياللّهَإنَّيَنصُرُهُمَناللّهُولَيَنصُرَنَّ)

الحجصورةأ!المُنكَرعنونهَوْابالمعروفِوأمَرُواالزكاةَوآئوُاالصلاةَأقامُوا

انتقاصمنأحياناالمؤمنونبهلمتلىماسرعنآخرنبأفيهاتجد(04،41:الاَيتان

قُلتُمْمِثلَيْهَاأصَبْتُمْق!مُميبةأصابتكُمأوَلَمَّا)عليهمأعدائهموتسلّطأرضهم

بأنَّذلك)(165الآيةعرانآلصورةأ!)أنفُسِكُمْعندِمِنهوقلْهذاأئَى

بأنفسِهِمْ!مَايعيِّرُواحىقومعلىأنعمهانِعمةًمُعيِّراًيَكُلمْاللّهَ

.(53:الآيةالأنفالصورةأ

:(آخرومثالاً)-2

إذاقريشعليهمواشترطت.الحديبيةعاممكةدخولمنالمسلمونمُنع

.القُرُبفيالسيوفإلاسلاحكلمنعُزلاًيدخلوهاأنالمقبلالعامفيجاءوها

العهودنكثمنهمبَلُوْاوقدبعقدهمالمشركينبوفاءَيعقواأنلهمكانفهل

ورجالهالأوسطفيالطبرافيرواه:7/83المجمعفيالهيثميوقال،22/104الحارواه1()

الأوسط،فيوالطبرافيالمنذرلابن1../هالمنثورالدرفيالسيوطيوعزاه.أ!ثقات

.انحتارةفيوالضياء،الدلائلفيوالبيهقيمردويهوابن،وصححه2والحا

مردويه.وابنحاتمأرلابن1../هالمنثورالدرفيالسيوطيعزاه)2(
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محلّه؟يبلغأنهديهميحبسوناليوماْليسوا؟الدّهشعائروانتهاكالأرحاموقطع

الدخولمنالمسلمينتمكينفيصدقوالوأنهمعلى؟غداًصانعونهمفماذا

دروعهممنمجرديندارهمعليهمدخلواإذاجانبهمالمسلمونيأمنفكيف

ذلكوآية؟الفخإلىاستدراجهممنهايرادمكيدةهذهتكونألا،وقوتهم

يظمئنقدسلاحوهو،القِرابفيالسيفإلاالسلاحمنتجردهماشتراط

نأمعهيأمنونلاولكنه،ورماحهمبأيديهمينالوهملنأنهمإلىالمسلمونبه

بالأمورالجازمالوعديجيئهمالمريبةالظروفهذهفي!ونبالهمبسهامهمينالوهم

ر!و4الّهُصَدَقَلق!)الشعيرةوقضاء،والأمن،الدخول:مجتمعةالثلالة

رُءُوس!كُمْمُحلِّقِينَآمِنينَاللّهُلث!اءَإنالحرامَالمسجدَلَت!خلُنّبالحقِّألرويا

آمنين،القضاءعمرةفيفدخلوها،27:الاَيةالفتحصورةأ!تخافونَلاو!رينَ

أخرجهالحديث..مناسكهموقضواعمرتهمأتمواحتىأيامثلالةفيهاولبثوا

.)1(الشيخان

قبلمكةفيالمسلمينيجادلونالمشركونكان:(ثالعاًومثالاً)-3

.المجوسغلبتهموقد،كتابأهلأنهميشهدونالرومإنلهميقولون،الهجرة

غلبتكافسنغلبكم،عليكبمأنزلالذىبالكتابستغلبونناأنكمتزعمونوأنغ

مِنوهُمالأركوادنىفِيءالرومُغُاِبتْ"ألم)الاَيةفنزلتالرومفارس

.،4-أ:الآياتالرومصورةأولأ!سنينَبضعىفييمهسيفلِبونغَلَبِهِمبَعد

كلبأمرينإخباراًمعينوقتفيكائنوبأنهالنصربهذاالإخباركانلقد

منبلغتقدكانتالرومدولةأنذلك.الظنونمتناولعنخارجمنهما

بلادهافيوهُزمتدارهاعُقرفيغُزِيتأنهادلائلهمنيكفيحداًالضعف

بعدلهاتقومأنهايظنأحديكنفلم،!الأركوأدنىفِي):تعالىقالكا

ولذلك.النصرفيهلهاسيكونالذكطالوقتيحدِّدأنعنفضلاً،قائمةذلك

.31صفيالحديبيةحديثتخريمسبق)1(
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بهذينيكتفلمالقرآنأنعلى،تكذيبهعلىوتراهنواالمشركينبهكذَّب

بنصرِ،ا!لؤشونَيفرحُويومَئِذٍ):يقولحيث،بثالثعززهمابل،الوعدين

النصرفيهيكونالذىاليومأنإلىإشارة4،500:ا!يتانالرومسورةأ!اللّهِ

وإذا.المشركينعلىللمسلميننصرهناهافيهسيقعالفرسعلىللرومهناك

الاستبعادأثمدالناسعندمستبعداًذاتهحدفيالنصرينمنواحدكلكان

بقوله:التأكيدأعظمأكدهلذلك؟يومفيمقترنينبوقوعهماالنلنفكيف

يعلمونَ!لاالنالرامحرَولكنًّوعدَهاللّهُيُخلِفُلااللّهِوَعْدَ)

.،06الآيةالرومسورةأ

المؤرخينبإحماع،الفرسعلىالغلبةللرومفتمت،وعدهاللّهصدقولقد

النصرفيهوقعالذىاليومهونصرهايوموكان.)1(سنينتسعمنأقلَّفي

ألمطعنالترمذيرواه؟،الكبرىبدرغزوةفيالمشركينعلىللمسلمين

.)3(وغرهعباسابنعنالطبريورواه،)2(سعيد

)?(

(Cc

)3(

بينالمتراوحالبضعلفظمنأصرحبلفظالسنينعددالقرآنحددهلا:يقولقائلرب

ولكن،بلى:فنقول؟سنتهبله،وساعتهالنصربيومبأعلماللةأليس،والتسعالثلاث

بالشمسيحسبمنفمنهم،واحد!طريقةعلىيجرونلاالحساراصطلاحهمفيالناس

مقتضىفكان.يلغيهامنومنهمالكسوريكملمنومنهم،بالقمريحسبمنومنهم

جدلكلعنواْبعد،ضبهةلكلأقطعليكونتقديركلعلىالصادقباللفظالتعبيرالحكمة

الحاسبيناختلاففيقعالفاصلةووقائعهالنصربشائربينالأمرتراخىربماأنهثم.ومكابرة

بضع(في)بلفظالتعبيرحسنولذا.والغلبةالنصرإليهيضافالذىالوقتتعيينفي

.(درارْأ.بضعبعديقالأندون

فىلبانيالاًوصححه'rا29القرآنتفسيرفيالترمذىرواهسعيدأرحديث

جريروابنللترمذي5/092المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه،0255الترمذىصحيح

مردويه.وابنحاتمألمطوابنالمنذروإبن

الألبانيوصححه،3931القرآنتفسيرفيأيضاًالترمذىرواهعباسابنحديث

السابقسعيداًرحديثوفي21/16فيالطبرىورواه،5125الترمذىصحيحفي

،1/276المسندفياًيضاًاًحمدورواه،الروملانتصاربدرغزوةموافقةذكرعباسوابن

.5/288المنثورالدرراجعوللتوسع،بدرذكردون403
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:،المعاند-!مستقبلأ:الثالثالنوعمنأمثلةوهذه

وم!لم،آلهوعلىعليهالّهصلىالنبيعلىمكةأهلاسمحصى"-ا

الدعاءهذاجوابفيالقرآنقالهمافانظر."ررسفكسنيبسنينعليهمفدعا

أليثم!عذابئهذاالنالرَيَفشَى*مُبينبدُخانٍالسماءُتأقييومَفَارْئقِبْ)

اكلواحىالقحطأصابهما؟جرىفماذا،01،11:ا!يتانالدخانسورةأ

الدخانكهيئةوبينهابينهمافيرىالسماءإلىينظرالرجلُجَعَلوحتى،العظام

ذلكبعدقولهانظرثم.مسعود)1(ابنعنالبخارىرواه."الجَهدمن

إئَاالكُبْرىالبَطْشَةَئبطِشُيومَ*عائدونإئكُمْ،قليلاًالعذابِكاشِفُوإ،لا)

،4821التفسيرفيالبخارىرواهالدخانسورةنزولشبفيمسعودابنحديث)?(

224 A93،04المنافقينصفةفيمسلمورواه،وغيره.

نأوهوإليهوالعلماءالصحابةمنكثيرذهب،الدخانتفسيرفيآخرقولوهناك

علبهواصتدلواعلاماتهمنوهوبقلبلالقياسةيومقبلتكوناللةآياتمنآيةالدخان

منها:بأحاديث

ال!!ان:ثلالاًأن!رمرسيإن):!كأ!اللةرسولقال:الأشعوكطمالكألىحديث

أكليأمنهمِسْمَعكلمنيم!رجحىفينفخال!فرويأخذ،كالزكمةالمؤمنيأخذ

الحافظعنهوقال25/411الطبرىرواه.أالدجمالوافمالعة،الدابةوافمايخة،،الأذُن

وأفاده.أءجيدإسنادوهذابه...الطبرافيورواه:7/235التفسيرفيكثيرابن

8/436.الفتحفيضعفهحجرابنالحافظأنإلا74ه/هالمنثورالدرفيكذلكالسيوطي

يومذاتعنهماافةرضيعباسابنعلىغدوت):قالمليكةألىبناللةعبدحديث

الذَئب،ذوالكوكبطلعتالوا:تال؟لم:قلت،أصبحتحىالليلةنمتما:فقال

،2513/1الطبرىرواه!اْصبحتحىنمتفما،طرققدالدخانيكونأنفخشيت

وهذا:قالثمبمثلهعباسابنعنحاتمأرلابن23ه/7تفسيرهفيكثيرابنوعزاه

المنثورالدرفيالسبوطيوعزاهاْهـ.القرآنوترجانالأمةحبرعباسابنإلىصحيحإسناد

صحيح.بسندوالحامحاتماًروابنالمنذروابنجر-بروابنحميدبنلعبد5/744

يومهيأقولوأنا،بدر-!مالكبرىالبطشة:مسعودابنتال!:عباسابنقال

وهذا:عنه7/237تفسيرهفيكثرابنوقال25/171الطبرىرواه.،الماصة

حميد=بنلعبد5/745المنثورالدرفيالسبوطيوعزاهأهـ.عنهصحيحإسناد
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:أخرىنبوءاتثلاثفيهاترَ،15،16:ا!يتانالدخانسورةأ!مُنتقِمونَ

عنهم.البؤسكشفء

.السىءمكرهمإلىعودتهمثم!

الصحيحالحديثبينهكاكلهذلككانوقد.ذلكبعدمنهمالانتقامثمكل

ربَّنا):اددّهإلىوتضرعوايستسقوناددّهرسولإلىجاءوالماقإنهم،المذكور

اللّهسقاهم12،:الاَيةالدخانأسورة*كومؤمنونَإ؟داالعذابَعنَّااكشِفْ

بهماددّهفبطش،واستكبارهمعتوهمإلىعادواماسرعانولكنهم،فأخصبوا

وأسر،سبعونصناديدهممنقتلحيثبدر)1(،يومالكبرىالبطشة

.سبعون

شتى:صورعلىالانتقامبهذاإنباؤهمالمكيالقرآنفيتكرروقد

صنعوابماثصيبُهُمكفرواالذينَيزالُولا)قولهفيكامُجملاًيأقيفتارةء

،31:الاَيةالرعدسورةأ!اللّهِوعدُيأتيَحعىدارِهِمْمنقرل!اًئحُلُّأوقارعة

)1(

صحيح.بسندجريروابن

بعد:تأتلمآيةهوالدخانأنإثباتفيذلككلمنوأصرخ

:فقال،نتذاكرونحنافّالنبيعلنااطلع":قالأسيدبنحذيفةسريحةأوحديث

آياتعشرقبلهاثرواحىلقوملنإنها:قال.الساعةنذكر:قالوا؟كلذاكرونما

عيسىونزول-مغربهامنالشمسوطلوع-والدابة-والدجال-الدخان:فذكر

بالمفربوخسفبالمشرقخسف:خسوفوثلاثة-ومأجوجويأجوج-مريمابن

.!محشرهمإلىالناستطرداينمنتخرجنارذلكوآخر-العرببجزءسةوخسف

.93،04الساعةوأشراطالفتنفيمسلمرواه

منالشمسطلوع:متأبالأعمالبادروا!:قال!آ!!اللةرسولأنهريرةألىوعن

العامةأمرأو،،الموتأأحدمخاصةأو،الدابةأو،الدجالأو،الدخانأو،مغربها

.128الساعةوأشراطالفتنفيمسلمرواه."،القيامةأ

45صهامشفيالقيامةيومهيالكبرىالبطشةإنالقرآنترجمانعباسابنقوليراجع
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ل!صِرونَ!فسوفوأبصِرهُم*حينحتىعَنهُمْكَيوَلَّ)وقوله

.،174،175:الاَيتانالصافاتصورةأ

الجَمْعُسيُهْزَمُ)قولهفيكاالحربيةالهزيمةبأنهالعذابنوعيعينوتارة،

الأنباءعجيبمنترىكاوهذا.،)1(45:الاَيةالقمرسورةأ!الدُّبُرويُوَلونَ

توقععنفضلاً،الجموعوالتقاءالحربفكرةلأصلمجاللاحيث.مكةفي

جعلالاَيةهذهنزلتلماعنهاللّهرضيعمرإن"حتى،وهزيمتهافرارها

وعلىعليهاللّهصلىاللّهرسولرأيتبدريومكانفلماقال؟هذاجمعأيُّ:يقول

.)2(الصحيحينفيوعجزه.مردويهوابنحاتمأيىابنرواه."يقولهاوسلمآد

كا-وأغربأعجبوهذا-منهمحددةجزئيةحوادثعلىينصوتارة"

الأولينأساطيرإنهالقرآنفييقولكانالذى)3(الزنيمالرجلشأنفيقولهفي

.بدريومأنفهفيبالسيففأصيب،16:الاَيةنسورةأ!الطرْطومعلىسشًسِمُهُ)

)4(.عباسابنعنوغيرهالطبريرواه.عاشممابهايعيَّرلهعلامةذلكوكان

منكمسيكونْأنعَلِمِ)مكةفينزلماأوائلمنوهيالمزملدسورةفيوردطومخوها)1(

سبيلِفِييقاتلونَوآخروناللةِضلِمِنيينونَالأرضروفييضربونوآخرونمَرضى

.،درار02،1ْ:الاَ-المزكلسورةأ!الّه

أكطوابنالرازقلعبدا6/4Aالمنثورالدرفيالسيوطىوعزاه*72/801الطبرممطرواه)2(

بمثله،مروديهوابنحاتمألىوابنالمنذروابنجريروابنحميدبنوعبدراهويهوابنشيبة

التفسيرفيالبخارممطفأخرجهالقبةفيدعائهطولبعدالدرعفيا!النبىخروجأما

.58والسيرالجهادفيباختصارمسلمعندوهو1/932وأحمد،4875،4877

وحيداً!خلقتومنذرفي)فيهنزلالذممطانحزومىالمغيرةبنالوليدهوأنهالمشهور)3(

.،دراز11،1:الآيةالمدثر!ررهأ

قطعةهي(الزنمة)لفظةوأصل.منهموليسالقومفيالملزقالدَّعِى:الزنيم:قلت-

هو":الزنيمعنعباسابنقالوقد.حلقهاوتحتالشاةأذنفيتكونمدلاةزائدة

.1794التفسرفيالبخارممطرواه.(الشاةزنمةمثلزنمةلهقريشمنرجل

6/493المنثورالدرفيالسيوطىوعزاه.عباسابنعنضعيفبسند92/28الطبريرواه)4(

.بزمانبدرقبلهللتقدالمغيرةبنالولمدأنالمعروفومن.مردويهوابنحاتمأكطوابنللطبرممط
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كيفانظر.اليهودكفّارفيوردماقريشكفّارفيالأنباءهذهونظير

لاثم-يُوَلُّوكمُ"الأدبارَيُقاتلوكمْوإنأذىإلَّايَضُرُّوكمْلنْ)فيهميقول

عليهِمُضُرِتتْ)يقولثم.فعلوقد،(111:الآيةعرانآلسورةأ!يُنصَرونَ

الآية:عرانآلسورةأ!و)1(النالرمِنَوحَبْ!اللّهِمِنَبِحَبْلىإلاثُقِفُواأيماالذِّلَّةُ

يَسومُهممَنالقِيامَةِيومِإلىعليهِمليَبعَئنَّرَبُّكَتأذَّنَوإذْ)ويقول.(112

.[Y11:الاَيةالأعرافسورةأ!والعذابسوءَ

كانتأم؟وكلماتحروفمنمؤلفةكانتهل!الاَياتلهذهعجباًفيا

؟فكاكفلاأيديهمبهاشدَّتوأصفاداً،الأبدإلىأعناقهمفيوضعتأغلالاً

كلفيأذلاء،وادكلفيأشتاتاًالأحكامهذهعليهمصدرتمنذتراهمألا

وهم.بلدةقَطّتجمعهمولم،دولةالعصورمنعصرفيلهمتقملم،نادٍ

العالميةالثروةنصفمنيقربماإلىالماليةثروتهمتضخممنالرغمعلىاليوم

كأصغردويلةلأنفسهميقيمواأنعنعاجزينممزَّقينمشرَّدينيزالونلا

:4/92المعانيروخفيالاَلوسيقال)1(

نعالىادلةبذمةمعتصمينيكونواأنإلاالأحوالمنحالفيالذثَةمنيسلَمونلاأي

الذرارقيوسبىوالأسرالقتلمنيَسلَمونبذلكفإنهمالمسلمينوذمةآناهمالذيكتابهأو

.،باختصارأ!أالأموالواستئصال

:4/55والتنويرالتحريرصاحبوقال

تْقمْوا!)،كلتهمخيمةأوبقبةالذلةشبهت،وإحاطتهابهماتصالهاالذلةضربومعنى

محكومينإلايوجدونلاهمأي،عليهمعثرأينما:هناوالمعنى،الحربفياخِذواالأصلفي

الناسوعهد،ذمتهاللَةعهد!الناسمنوحبلاللهمنبحبلإلا)وقولهذلهملشدة

ذمةأي،اددَةمنبعهدنلبسواإذاإلاالذلةمنيسلمونلاوالمعنى.ونصرهمحلفهم

لهم.نصرفلاأنفسهمفيهموأما،شديدبأسأولمطبقبائلامشنصرواإذاأوالاسلام

اذلَّة،فأصبحواوقريطةوالنضيروخيبربيثرباعرةكانوااليهودفإذاالنبوةدلائلمنوهذا

.،باختصارأهأالدنياأقطارسائرفيالمذَئَةوعمَتهم
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الخسفأنواعيسامونالمسيحيةالغرببلادفيتراهمبل.)1(الدويلات

هيالتي-الِإسلاموبلاد.دينمطروٍعنهاالجلاءعاقبتهمتكونثم،والنكال

حاكمين.سادةًلامحكومينرعيةتقبلهمإنما-صدراًالدّهِأرضروأرحبُ

أنبائهم؟آخرأتاكوهل

وطناً(المقدسةالأرض)منيتخذواأنأحلامهملهمالاَنزينتلقد

هنالكم!همتألفماإذاحتى،الأرضأقطارمنجالياتهمإليهتأويقومياً

هذارفعإلىسعوا،أحديزعجهمفلمالأمدعليهموطالالشململتئمشعب

الأملهذابرقوعلى.البلادتلكفيالقديمملكهمبإعادةعنهمالتاريخيالعار

..ثقالاًأوخفافاًبهاوينزلون،ووحداناًزرافاتٍإليهايهاجرونفهمأفواجأخذ

-والأخيرةالأولىلعلهاأو-الأولىالخطوةهذهيتقدمواأناستطاعوافهل

(!!الناسمنحبل)إلىمستندينولكن.كلا؟الذاتيةقوتهمإلىمستندين

الذيظنهمأما.حديعاًالدّهمنأصدقومن،الدّهصدق:قل؟تقولفماذا

بهيحلمونلمايمهدونوديارهمأرضهمفيللسكانبمزاحمتهمأنهموهويظنون

يريدون.القتادخرطدونهمافذلكوسلطانهممُلكهمفيبعدمزاحمتهممن

فإذاًالمُلكِمِنَنصيبٌلهمْأمْ))2(لكلماتهمبدِّلولا،اللّهكلاميبدلواأن

محيط.ورائهممنواللّه(53:الاَيةالنساءأمورة!ئصراًافماييُؤتونَلا

في،المقدمةفي؟ام"1"19سنةقبيلالكتابهذاغالباللّهرحمهدرازالأستاذكتب)1(

الدولةستظهرفقطسنةعشرةخمسفيأنهليتخيلتشاؤماًالمسلمينأشديكنلموقتٍ

فلسمطيناغتصابمنعقدينمنأقلوفي،المن!هّهذهحقائقمنمؤلمةحقيقةالهودية

علىوتستولي،الحديثالتاريخفيمثيللهاليسنكراءهزيمةمجتمعةالعربيةبالجيويقستنزل

كل.وغربأشرقاًمُعربِدةًتنطلقثم.والجولانسيناءجزيرةوشبهالغربيةوالضفةالقدس

.الأيامهذهمسلمووهمالسيلكغثاءغثاءأمامولكننعم...الناسمنبحبليغذلك

باللّه.الاقولاولاحولولا

في-فبالتأمل،الكلماتهذهبخصوصاللّهرحمهدرازالأستاذكلامعلىاستدراكهنا)2(
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فيلتفسلىنّالكظبفيإسرائيلبنيإلىو!ينا)تعالىاللةيقولحيثاءالإسسورة-

أولمطلناعباداًعليكمبع!اأو!اوعدجاءفإذا،كبيراًعلواًولتعلنمرتينالأرض

عليهمالْكَرَّةَلكمرددناثم*مفعولاًوعداًوكانالديارخلالفجاسواشديدبأس

أسأتموإنلأنفسكمأحسنتيأحسنغإن،نفراًاع!زوجعلناموبنينبأموالوأمددنام

مرةأولدخلوه؟المسجدوليدخلواوجوهكمليسوءواالاَخرةوعدجاءفإذافلها

لل!فرينجهنموجعلناعدناعدتموإنيرحمكمئمنربكمعسى،تتبراًعلواماوليتبروا

مايأقي:نجدواختلافهاالتفاسيرفيوبالنظر.،8-4:الاَباتالإسراءسورةأ!حصيراً

حاصله:ما(بعدهاوما15/18)والتنويرالتحريرصاحبقال،

التوراةمندالثانيةالدرجةفيوهىوأرمياءأشعياءأسقارهوالاَياتفيالمذكورالكتاب

وهما:عظيمتينأمتينمنوأعدائهمإسرائيلبنىبينعطمةحوادثإلىالآياتوتشير

.والرومانالبابليين

.مق895،.مق606وغيرهبختنصرأيدكطعلىالبابليالأصهي:الأولىا!لرة-

سليمانهيكلوإحراقيهوذاشعبكلسبىتموقيهق.م588،قبلهمماأعظموهو

خرابماً.،القُدسأأورشليموتُرِكَت

مَلاخي،:أنبيائهممنلهمإنذاراتبعدالرومانغزواتسلسلةهى:الثايخ!ا!لرة-

ضعفثم.مق033حتى.مق053منالأرضلهمدانتوقد.عيسى،يحى،زكريا

الخروجحاولواثم،ق.م04سنةفيالرومانحكمتحتدخلواحتىتدريجيأحكمهم

القاصمةالضربةكانتثم،وسبىواسترقّكثيراًخلقاًالرومانيتيتوسمنهمفأبادعليهم

أهـ.م135سنةالرومانيأدريانوسيدعلىلليهود

مضياقدالسابقةالآياتفيالمذكورينائيليينالاسرالاقسادينأنإلىالمقسرينغالبوذهب!

الإفسادعلىالقضاءصاحبهوفيمنخلافعلى)بل%اددّهرسولبعثةقبلزمنمنذ

هوومن،بابلملكبختنصرأوالموصلملكسنحاريبأوالجزركطجالوت:الأول

خردوشملكأوالمقدونيالإسكندرأوالبابليبختنصر:الثانيالإقسادعلىالقضاءصاحب

.(الرومانأو

الاَلوس،1/1هالجوزيابن،15/44الطبريمثل)التفسيرأئمةبعضذهبولكن!

ذلككانع!%اللةرسولعهدفيالإفسادإلىعادوالماصائيلاٍبنىأنإلى(15/21

يقتصر-ولنمنهمسيتكررالإفسادأنأكط!عدناعدتموإن)تعالىقولهفيداخلأ
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-اليهودأممي-القومعاد:قالحيثقتادةإليهذهبماذلكومن.المعروفتينالمرتينعلى=

ختامكانثم،وعقوبتهنقمتهمنيبعثأنضاءماعليهماددّهفبعث،يحضرهممابشر

قال،القيامةيومإلىمنهمعذابٍفيفهم،العربمنالحيهذاعلبهمادلةبعثأنذلك

يسومهممنالقيامةيومإلىعليملمعثنربكتا!ذنوإذ)أخرىآيةفيوجلّعزّاللة

.العربمنالحيهذاعليهماللّهفبعث،167:الاَيةالأعرافسورةأالاَية!العذابسوء

عليهماللةفبعث،فعادوا!عدناعدتموإنررحمكمأنربكمعسى)أيضاقتادةوقال

فيعباسابنهذاإلىوذهب.صاغرونوهميدٍعنالجزيةيعطونفهم،محمداًاكلتئ

أيضأ.أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوكذلكرواياتهإحدى

واجبة،اللّهمن!عسى)أنالجوزمميوابنالطبرمميذكرهماالرأمميهذايقومميومما:ظت!

حديثمنوغيرهماوالبيهقىحاتمألمطابنعن2/241الإتقانفيالسيوطينقلوقد

الشافعيعنالسيوطيونقل.(واجبةفهيالقرآنفي!عسى)كل):قالعباسأبن

.(واجبةادلةمن!عسى)يقال:)قوله

اتدالنبيبتكذيب-اليهودأي-عادواوقد:/1521المعافيروحفيالآلويطوقال،

وضربالنضيربنىوأجلىقريظةفقتل:علبهم!!بتسليطهادلةفعاد،قتلهوقصدهم

الباقين.علىالجزية

رسولبعثةقبلمضياقدالإصاثيليينالإفسادينأنعلىالمفسرينجمهوراتفاقالغريبومن!

صرةمنالاَياتفيذلكفيصرجقاطعنصوجودعدممع،بيانهسبق؟ا!!اللة

يمكنثمومنالإفسادينهذينلتعيينكلي!!ادلةرسولأحاديثفيأوغيرهاأوالإصاء

أحدهمامضيأيضاًويحتمل،قبلمنمضيهماالقرآفطالنصيحتملبل،بمضيهماالفطع

اددّهرسولعلىالقرآننزولوقتأبعديأتيالمأنهماويحتمل،بعديأتلَمَّاالآخروأن

.،مكيةالإصاءسورةلأن،بمكة!كأ!

الاَخرمجيءوعدم،الإصائيليينالإفسادينأحدمضيإلىأصحابهيذهبآخررأيوهناك!

لسليمالإسلاميةالجماعات:كتابفهوالرأيهذافيهيذكرالذمميالأولالكتابأما،بعد

الرأمميهذاوملخص(بعدهاوما56ص)8191صنةالثانيةالطبعةالدبيجوزيادالهلالمط

هو:

لهميثبتلموكثيراًأفسدواقدأنهميبينالتاريخبيما،إصائيللبنيإفسادينتثبتالاَيات-

-...................................................العذابسامهممنعلىكرةً
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الماضي.لاالمسمقبلفيوالشرطيةالظرفيةمعنىتفيد!إذا)-لفظ=

المستقبل.فيللتوكيدوالنونفاللام!لبمسدد)فيالاستقبال-

يُستقبل.فيماالوعد:!مهفووعداًرن)-

.!نعبادأ)لفظخلافوهذا،مؤمنينيكونوالمقبلُمنالعذاب)سرائيلبنيسامواالذين-

.اليهودعلىبهيَكرواأنيمكنالآنوجودقديممناليهودأذلواالذينللقومهل-

.!ثعبيرأعلواماويتبروا)بدليلشاهقةعاليبمامبانٍتدميرسيكونالأولالإفسادنهايةفي-

.اليهودعنداأكزالآنالنفيرأنالملاحظ:!فهرأاأكورملنام)-

يستمرلاالإفسادوأن،طويلةفترةبعدسيكونالكرةردّأنتفيد:الآياتفيثم،الفاء-

.(الفاءدلالةمن)محيرأ

.المجالاتكلفيحالياًللبهودعظيمإفسادوجود-

ذلكبدونالأولىالمرةوفي،الحرامالمسجدبدخول:الثانيالدخولفيالقرآفيالتعبير-

.للقدساليهودىبالاحتلالانقطعقدالأولالدخوللأن

،401:الاَيةالإصاءسررةأ!لفيفاًبكمجثناالاَخرةوعدجاءفإذا)في!لمفأ)دلالة-

سبحانه.اللةكلاممصداقسيجدحاليأفلسطينأرضإلىاليهوديةالهجرةيلاحظومن

فيتحتمللاماالألفاظبعضتحميلعليهويلاحظ،الأولىالرؤيةملخصهذا)

إلى:بالنظرقيمتهالهارؤيةأنهاإلا،العربية

اعل!.اللةرسولأحاديثفيكذلكالنصوغيابالقرآفيالنصقديةعدم-أ

السابق.)فسادهمأضعافهومماحاليأاليهودمنالشديدوالإفسادالظاهرالعلو-ب

..العطفحروف-نفيرأ-لفيفاً:الآياتمنالمستفادةالجيدةالأدلةبعض--

نظر.و)عادةتنقيحمزيدتحتاجيجعلهامما،الرؤيةهذهسبقعدم-د

وكلاهماءالخطيالمجتهدأوالمصيبالمجتهدأجربينالرؤيةهذهصاحبيدورالنهايةوفي

.(اددّهشاءإنمثاث

لصاحبهالتفسيرفيالأساسكتابفهوالسابقةمنقريبةرؤيةصاحبهيرىالذىالثافيالكتابأما!

وملخصه:(8591سنةالأولىالطعة،بعدهاوما3603ص،i,)حوىسعيد

يكونفقد،قليلودولةٍكبيرٍبعلوٍالمقترنالإفسادولكنمحمير)سرائيلبنيمنالإفساد-

.السلامعليهماوسليمانداودعهدفيكافسادبدونودولةعلولهم

.مُفسِدةقائمةدولةفلهم،الفسادمعللعلونموذجإسرائيلبنوالاَنفيهما-

يحمل-منبخصوصهذاأاليهودعلىادلةسلطهدتةموحدأبختنصريكونأنيحتمل-
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ثمأولاًدخلهقدالموحدبختنصرأنأى،ثانيةمرةًسيدخلونهأنهمعلىالأوائلدخول=

..لأثانيةالمسلمونسيدخله

القيامة،فييكونأنيحتمل!الآخرةوعدجاءفإذا)قولهفي!الاَخرة)لفظ-

.الإهلاكقبلالثافيالعلوفييكونأنويحتمل

يسبقولم،وبغيطغيانرافقهاحيثبختنصرفيهاعليهمسُلِّطالتيهيالأولىالإفسادة-

بمثله.شديدوهلاكواضحتدميرإسرائيللبني

الآحْرة!)بلفظالاستئناسمع)الاَننحننعيشهماهيالثانيةالإفسادةتكونأناحتمال-

الأعرافسورةأ!أطًالأرضفيودضماهم)تعالىقولهملاحظةمع!لفيفاً)ولفظ

إلىبكمجئناالثافيالإفسادفيأنه:الاَيةمعنىفيكون،كذلككانفإن،،168:ا!ية

المسلمونوهمقبلمنعليهمسُلطمنعليهخيتسلطوعندثذٍ)لفيفاً!،فلسطين

.(بختنصرإسلامبافتراض)

كبير،جيشحشدعلىالآنإسرائيلقدرةالمُشاهَدحيث!نفيراًاكثروجعلنام)-

لأجلها.كلهالعالمواستنفار

:للاَياتآخرفهموهناك-

تسليطالأولالهلاككانثمالاسلاموجهفيالوقومسمحاولتهمهوالأولالإفسادباعتبار

العلوكانثم،وغيرهاوتيماءوفدكوخيبرالمدينةفيديارهموعلىعليهمللمسلميناد!ه

يسوءثم،كلهالعالماستنفاريستطعونأغنياءفأصبحواالسنينمئاتبعدوالإفسادالثافي

عمر.عهدفيمرةٍأولدخلوهكاالمسجدالأقصىويستردونوجوههمالمسلمون

عليهمسيسلطبأنهلهمتعالىال!همنوعيد!عدناعدتموإدْ)تعالىقولهأنويلاحظ-

.ويفسدونويعلونفيهايبغونمرةٍكلفيلهعبادأ

لاالأرض!اسكنواإلعرائيللبني)موسىبعدمنأى!بعدهمنوتلنا)قولهأنويرجح-

فلسطين،إلىجميعاًأى!لفيفاًبكمجعناالاَخرةوجمدجماءفإذ)متفرقينالآرضكل

فالتسليط،بابلمنعودتهمبعدكانإسرائيللبنيالشاملالشتاتأنالمعلوممنإنهحيث

أهـباختصار..الآنالمتوقعهووالثافي،بختنصرالأول

إسرائيل:لبنيحدثمماونعتبرنتعظأنعليناينبغيسبقماخلالومن*

.ثموفلاحهمصلاحهمذللشفيكانفقبلوهإسرائيلبنيعلىالوحياددّهأنزلفعندما

لاخلاقبأيدىءأقواميأقيقدالذ!طادلةعقابفاستحقواوطغوافكفرواالأمدعليهمتطاول

عدقم=ل!ادْ)تعالىقولهجميعأفلنتذكر.عنهمالبلاءاللةفرفعوأصلحواتابوالهم.ثم
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المستقبلحجبتقتحمكيفالقرآنيةالنبوءاتشأنعجيبإلىفانظر

الدهريكونوكيف،وتأبيداًتوقيتاًالحوادثطبيعةفيوتتحكم،وبعيداًقريباً

وبعد؟قربوفيما،وكثرقلفيمالهامصداقاً

بهايتناولكيفالِإخباريةالنواحيمنالقرآنفيماجملةإلىانظربل

كانماأنباءمنوعقلهحسهوراءماوسلمآلهوعلىعليهالدّهصلىمحمد

صدقعهالماضيعنفيهاحدثناكلماأنهوكيف،كائنهووماسيكونوما

حدثناوكلما،والأياماللياليصدقتهالمستقبلعنحدثناوكلما،التاريخشواهد

والكتب.الأنبياءصدقتهغيبهوشئونوملانكتهالدّهعن

لحد!ثكله!ءلي/هذ//هـجو/لأمى/!يقذلكبعدنفسمكاسألثم

.؟ذفسهعفدضه

استفىقديكونأنلابدإنه)فيهترددلاالذيالبديهةجوابمنهاتسمع

دقيق.ودرسواسعاطلاععلىفيهاواعتمدوثيقعلميمصدرمنالأنباءهذه

وإلا(وعبقريتهذكائهوثمرةعقلهوليدةكلهاالأنباءتلكتكونأنيمكنولا

لنلنونهعاصماًيكونبأنعهداًالدهرأعطاهالذممطالعبقريأوالذكيهذافأين

عدنا!.

وأمرهمالساعةقيامحتىجميعاًوللبشريةدينأًلهاورضاهالاسلامالأمةهذهعلىاللّهأنزلوقد

خطواتثتبعواولاكافةالسلمفيادخلواآمنواالذينأعايا)كلهالدينفيبالدخول

النورإلىالظلماتمناللْةفأخرجهمربهمأمرفعظموا،.802:ا!يةالبقرةأ!الشيطان

خطواتواتبعواالدنياإلىركنوا.ثمالناسأعزْوجعلهمللناسأخرجتأمةٍخيروجعلهم

وأخلاقهمواقتصادهموسياستهموإعلامهمعلمهمفيالرحمنوحيعنوابتعدواالشيطان

الذلّ.ويسقونهممهماْرضهميأخذونوالخنازيرالقردةإخوانعليهماللّهفسلط،وتربيتهم

إنذارهذاوفي.والهوانالذلعليهموتسفط؟المأدبةمنتصيبكلهاالأرضأموجاءت

وتحققثانيةمرةالأمةفتهضالغافل،ويفيقالعاصيويتوب،المسهريرجعحتىإلهي

ونهوابالمعروفوأمرواالزكاةوآتواالصلاةأقامواالأرضليمكأهمإنالذين)رسالتها

.،41:ا/!يةالحجصورةأ!2الأمورعاقبةولْةالمنكرعن
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بعد؟مهماالمستقبلوأنباءقدُممهماالماضيوقائعكشففيالخطأمنكلها

الوحيبدونالنبي-أد

وفطنته،ذكائهرغمأحياناًظنهيخطيءقد

بشهادةوالفطةالذكاءمنالعلياالطبقةفيوهم-أنفسهمالأنبياءإن

كانوافقدإليهمالحوادثأقربفيالعهدبهذاالدهرمنيظفروالم-الكافة

فراستهمأصابتمجلسهمعنغابفيمارأيهماجتهدواإذاالوحىٍتبليغعدافيما

علىجاءواحينبنيهيتهمنراهالسلامعليهيعقوبهذا.حيناوأخطأتحيناً

لهمفيقول،سرقابنكإنلهقالواحينفيتهمهميعودثم،كذببدمقميصه

الاَية:يوسفأمورة!جميلفصَبرٌأمراًأنفُسُكملكمْسَوَّلَتْبَلْ)مرةكل!في

وهذابُرآءُوهماتهمهمالثانيةفيولكنهالأولىفيأصابوقد.،83ا!ية،18

ولاصمابواًالمحهُشاءَإنستَجِدُفي)الصاعللعبديقولنراهالسلامعليهموسى

ولاصبراًمعهيطقفلاينسىثم.،96:الاَيةالكهفأمورة!أمراًلكأعصِي

أمراً.لهيطيع

فييضللوهأنالناسهمربماوسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىمحمدوهذا

الخبير.العليمينبئهحتى،بريءأنهظناًالمجرمعنفيدافع،الأحكام

للخمائنينَئكنْ)ولاتعالىقولهفاقرأذلكمنشكفيكنتفإن

،501:الاَيتانالنساءأمورة!رحيماًغفوراًكانَاللّهَإناللّهَواستغفرِ!خصِيماً

)1(مَشْرَبَةٍعلىليلةذاتعدالصّاًأن":نزولهاسببفيصحوقد.،601

طعاممنفيهاماوسرقمشربتهفنقب،رفاعةلهيقالالأنصارمنلرجل!

أبيرقبنيل!تفيأنهأيقنحتىمتاعهاكعقدالأنصاريأصبيحفلما.وسلاح

عليهالدّهصلىفقال.إليهيشكوالنبىإلىأخيهابنفبعثمنافنفيهمرن

غُرْفَة.:بَةمَشْرَ(?)
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النبياولجاءواأبيرقبنوبذلكممعفلما.ذلكفيسأنظر:وسلمآلهوعلى

بيتأهلإلىعمدَارفاعةوعمّهالنعمانبنكادةإن،الّهيارسولفقالوا:

كعادةفجاء.ثَبْتولابينةيخرمنبالسرقةيرموخهموصلاحإسلامأهلمنا

بيت!أهلإلىعَمَدتكادةيا:وسلمآلهوعلىعليهالّهصلىالنبيلهفقال

كعادةفرجع!وبينةثَبْتيخرعلىبالسرقةترميهموصلاحإسلاممنهمذُكر

تبينالاَيةنزلت!نتلبثلمثم.المستعانالّه:عمهفقال،فأخبرهعمهإلى

رواهالحديث.دألقتادةقالممابالاستغفاروتأمره،أبيرقبنيخيانةللنبي

.)1(مسلمشرطعلىصحيحالحاموقال،الترمذي

أحمديرويهفيمانفسهعنوسلمآلهوعلىعليهاللّهصلىقولهاحمعبل

قلتماولكن.ويصيبيخطيءالظنوإن،مثلكمبشرأناإنما":ماجهوابن

تخعصمونوإنكم.بشرأناإنما"وتوله")2(الّهعلىاكذبفلنالّهسقاللكم

صادقأنهفأحسبَبضمنبحجتهألحنيكونأنبضكمفلعل.إلق

منقطعةهيفإنمامسلمبحقله!يتفمن.أممعمانحوعلىلهفأ!يَ

.)3(السننوأصحابوالشيخانمالكرواه!ليتركهاأوفليأخذها.!لنار

زمنهفيخصمينبينوقعماحقيقةإدراكعنبنفسهعاجزاًهكذاكانفمن

إفىراكعنعجزاًأشدشنبلاهوأقوالهماوحمعأشخاصهمارأىوقدبلدهوفي

.آتهوومافاتما

يدنوفلا،والذكاءالفِراسةمصابيحعندهاتنطفيءالغيبشقةهيتلك

5/265والطبركط،4/385المستدركفيوالحام،3603التفسيرفيالترمذىرواه)1(

.2432الترمذىصحيحفيالألبافيوحسنه

وهو:قلت.0247الرهونفيماجهوابن،طلحةعن1/162،163أحمدرواه)2(

خديم.بنررافعطلحةحديثمن014،اY`9الفضائلفيمسلمعند

(r)9716،7181،7185الأحكاموفي6796الحيلفيالبخارىرواه:عليهمتفق،

.االأقضيةفيومالك،هالأقضيةفيمسلمورواه
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مرةالحقأصابإن:عشواء)2(وخابطا(ليلحاطبوهوإلامنهاالعقل

منيصادفهالذينأنعلى.عشراتأخطأهمراتأصابهوإن،مراتأخطأه

تذهبأنعسىبلوالتبديلالتغييرمنمعصوماًببقائهالوثوقيمكنلاالصواب

لوَجدُواالّهِيخرِعِندِمِنْكانَولوْ)المصادفةرجبهجاءت؟المصادفةرجبه

.،82:ا!يةالنساءصورةأ!جمراًاخروقًفهِ

Aقئ7
قئقي73

البحث:منالثانيةالمرحلةأ

معلمعنالقرآنأخذيكونأنلإبدعمداًاكل!أنبيان

المعلم،ذلكعرالبشريةالأوس!اطفيوالبحث

لمفإذ،بحثهدائرةتوسيعمنالقرآنمصدرعنللباحثإذاًمناصلا

يلتمسه-أنوجب،وفراستهعقلهناحيةافيالقرآنصاحبعندبمظلبهيظفر

يعدولامابكلامالمتكلملأن،ودراستهتعليمهناحيةفي-حتماًبهيظفروأن

لهما.ثاكولا.ناقلاًأولهقائلاًيكونأن

العلمكتبإلىبنفسهيرجعممنيكنلمالقرآنهذاصاحبإننعم

كانفما،أمياًوعاشأمياًنشأأمياًولد؟الخصومباعترافلأنه،ودواوينه

معلممنلهفلابد.بيمينهيخطهولا)3(قرطاسفيكتاباًيتلوالأياممنيوماً

الإملاءبطريقبلوالتدوينالكتابةبطريقلاالمعافيهذهعلىوقفهقديكون

المنطق.حكمهوهذا.والتلقين

وغالباً،يراهاولاأفعىجمعفربما،يجمعهمايبصرلاليلاًالحطبجامع:ليلحاطب)1(

كلامه.فييخلطفيمنالعارةهذهتستخدم

شيئأ.تتوقىلامشتإذاتخبط،البصرضعيفةالناقةهيوالعشواء،جاهل:عشواءخابط)2(

صَحيفَة.:تِرْطَاس)3(
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المعلّم؟ذلكهوفمن:ستقول

.القرآنمسألةمنالثافيالشطرهوهذا:نقول

وجدتالأولالشطرعلىالبراهينمنلكسقناهفيماتأملتإذاوأنت

المعلم؟ذلكهومنوعرفتالثافيالشطرهذاعلىآخربرهاناًمنهاكلبجانب

مذ/،/قمذ/لصرلمط:فيهمعناتقولحتىمعرفةبهنزيدكأننحبأنناغير

بمالم!ق.ربعقميلّغ،مل!كريم/لا

***

الأميين:بينعنهالبحثأ

للعلم،مصدراًالجهليكونلا

الأميينقومهمنمعلملهيكنلموسلمآلهوعلىعليهالدّهصلىمحمداًأنأمّا

عليهالاستدلالإلىحاجةفيأحداًنح!سبولا،لأحدفيهشبهةلامافذلك

بطونمنخرجواكانوابأنهمعليهميشهدالذى(الأمية)اسممنبأكثر

كانالذى(الجاهلية)اسموكذلك.شيئاًالدينأمرمنيعلمونلاأمهاتهم

العلمهذاأساسفقدواالذينفهؤلاء.الإسلامقَبلالعرببعصرالألقابأخص

فيهالتعليموساميحملونكيف،اسمالجهلمنلهماشتُقحتىأنفسهمفي

وسرد،كعابهفطمرةغيربالجهلوعهمالذىلمعلمهمالتعليمبله،لغيرهم

جهلتعلمأنسرّكإذا)قيلحتى،الكتابهذامنسورةغيرفطجهالاتهم

.(الأنعامسورةمنالمائةبعدمافاقرأالعرب

العلم،أهلبينعنهالبحثأ

علينحيلهفيه/أنالباحثفحمسبغيرهممنمعلملهيكنلمأنهوأما

والعالَمي،منهوالإسلامي.والحديثمنهالقديمصفحاتيقلبوندعهالتاريخ

المطلبعبدبنالدّهعبدبنمحمدإنيقولواحداًسطراًفيهقرأهلنسألهثم
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علومعنحديعهمنيسمتمعإليهفجلع!العلماءمنفلاناًنبوتهإعلانقبللقي

والاَخرين؟الأولينعنقصصهومن،الدين

لمذلكأنلِإثباتالتحدممطهذامنأكبربرهاناًنقيمأننحنعليناليس

كانفإن.كانقدذلكأنيعبتواأنذلكغيريزعمونالذينعلىوإنما،يكن

صادقين.كانواإنلنافليخرجوهعلمعندهم

الشأنهذاعلماءمنأحداًبعينهيرولميلقَلمالسلامعليهإنهنقوللا

راهباًطفولتهفيرأىأنهنعرفقدفنحن.بعدهاولاالنبوةدعوىقبللا

عالماًايسمهنفسهامكةفيلقيوأنه،)1(بالشامبُصَرىسوقفيبَحِيراًاعه

النبيمعهوخرج،الشامإلىطالبأبوخرج":عنهاللةرضىالأشعرىمومىأثطعن)1(

فخرج،رحالهمفحلواهبطواالراهبعلأثرفوافلما،قريشمنأفياخفي!!ش

يحلونفهم.قال.يلفتولاإليهميخرجفلابهيمرونذلكتبلوكانواالراهبإليهم

سيدهذا:قالءتم!اقةرسولبيدفأخذجاءحىالراهبيتخللهمفجعل،رحالهم

قريش:منأشاخلهفقال،للعالمينرحمةافهييحنه،العالمينربرسولهذا،العالمين

سماجدأخزإلاحجرولاث!جرييقلمالعقبةمنأيثرفتيحينإنكم:فقال؟علمكما

التفاحة،مثل!هضروفمنأسفلالنبوةبمياتمأعرفهوإليلنبيإلايسجدانولا

رعيةلي،عل!افهرسولأيأهووكان،بهآتاهمفلما،طعاماًلهمفصنعرجعثم

تدوجدهمالقوممندنافلما،ثظلهغمامةوعليهفأتبل.إليهأرسلوا:قال،الإبل

فيءإلىانظروا:فقال،عليهالشجرةفيءمالجلعىفلما،الشجرةفيءإلىسبقوه

فيالألبافيوصححه،0362المناقبفيالترمذىرواه.!...عليهمالالشجرة

الخصائصكتابفيالسيوطيجحوقد،2862الترمذىوصحيح،07صالسيرةفقه

.146-/1141الحادثةهذهعنرواياتثمافيالكبرى

رسوليسائلكانالذىهوأنه،بحيراالراهبةصةأالقصةهذهرواياتكلفيويلاحظ

معينةعلاماتمنيتثبتالراهبوكانوأمورهوهيئتهونومهوصفاتهأحوالهعنكل!اللة

حرفاًمنهتعلمأوسألهقد!الرسولأنروايةأىفيوليس.فّيّاللةرسولفي

جم.علمعنفضلاًواحداً
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نبوتهإعلانوقبللهالعلنيالوحيمجيءإثرعلىهذاوكان،ا(نوفلبنورَقة

اليه!دعلماءمنكثيراًنبوتهإعلانبعدلقىَأنهنعرف؟.شهراًبثلاثين

عنيتلقلمإنه:نقول،محدودةدعوىندعيولكننا.المدينةفيوالنصارى

شيئاًمنهميسمعلمنبوتهقبلوإنه،بعدولاقبللاالعلماءهؤلاءمنأحد

البتة.الأحاديثهذهمن

لهكانواولكنهم.منهوحمعوامنهمسمعفقدالنبوةبعدلقوهالذينأما

ومبشراً.ومنذراًوواعظاًمعلماًلهمهووكان،آخذينوعنهسائلين

كانبل،مستورأسرّاًيكنلمإياهملقائهأمرفإنقبلرآهمالذبقوأما

،الشامراهبرأىحينلهرفيقاًطالبأبوعمهفكان:شاهدمرةكلفيمعه

منالرفيقانهذانمحعهفماذا.ورقةلقىحينلهرفيقةخديجةزوجُهوكانت

الحديثهذايحدثنالالهوما؟جرىمابخبرالتاريخحدثناهلّا؟الأستاذينعلوم

فيماأخبارهوتفاصيلالقرآنعلومالقصيرةاللحظةتلكفيجمعالذيالعَجَب

الواضحةالحجةهذهمنخصومهيتخذلمولماذا!!ونهايتهالعالَمبدايةبين

الشبهاتلأوهنوالتجائهم،دعواههدمفيسعيهمشدةمعلحجتهقاطعاًسلاحاً

إبطالفيأمضىوحدهوكان،إليهمأقربالسلاحهذاكانوقد،تكذيبهفي

.ومكابرةمهاترةمنإليهلجئواماكلمنأمره

رجالأربعةأحدوهو،كلاببنقصىبنالعزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةهو)1(

وهمإبراهيمدينيطلبونالأرضفيوضربوا،الجاهليةفيالأوثانعبادةنبذواقريث!من

وقد.جحشبناللةوعبيدالحويرثبنوعثماننوفلبنوورقةنفيلبنعمروبنزيد

وهو،الكتابأهلمنعلماًعلمحتىأهلهامنالكتبواتبعالنصرانيةفيورقةاستحكم

فتحفيحجرابنالحافظوقال.عنهااللَةرضيخويلدبنتخديجةالمؤمنينأمعمابن

الرهبانمنبقيمنلقيوكان،فتنصرالنصرانيةدينفأعجبهورقةفأما:1/34الباري

ذلكغيرإلى،بهوالبشارةعلق!!النبىبشأنأخبرولهذا،يبدلولمعيسىدينعلى

.!أاقيديلأهلأفسدهمما
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لي!لأنه؟وجودهعدمعلىكافيةحجةكلهذلكعنالتاريخسكوتإن

.بالمرصادالأمرلهذاالواقفونالناسعنهايتغاضىالتىالهيّناتالهَناتمن

حدثنافقد:الرجلينأمرمنكانبمانبأنابل،يسكتلمالتاريخأنعلى

وحليتهاالأخيرةالنبوةسيمامنفيهرأىالغلامهذارأىلماأنهالشامراهبعن

شأنلهسيكونالغلامهذاإن:قائلاًعمهبتبشيرأنطقهماالماضيةالكتبفي

وجدالوحىصفةمنالنبيعليهقصهعمالماأنهورقةعنوحدثنا.عظيم

بنبوتهيعترفجعلهماموسىعلىنزلالذي)1(الناموسخصائصمنفيها

.)2(أذصارهمنيكونحتىيعيشأرويتمنى

وأصل(1/35الباريفتح)السلامعليهجبريل:هناوالمراد،السِرَصاحب:الناموس(1)

ويقال،مدخلهيلطفومَن،والحاذق،الخيرصروصاحب،السرهوالناموسكلمة

.(المحيطالقاموس)اسْتَتَرَأممطالرجلانًمَسَ

المؤمنينأمعائشةحديثمنالصحيحينفيوردت!%اللةرسرلمعنوفلبنورقةقصة)2(

،النومليالصالحةالرؤياالوحيمنءلم!!اللَةرسولبهبُدِيمث!ماأول":قالتأنها

بفاريخلووكان،اطلاءإليهحبثم،الصبحفلقثلجاءتإلارؤيا-ررىلاف!ن

ويتزودأهلهإلىينزعأنتبل،العددذواتالليالي-اليحبدوهو-فيهفيتحنثحراء

فجاءه،حراءغارفيهووٍالحقجاءهحى،ثلهافيتزودخديجةإلىررجعثم،لذلك

ثمالجهدمنيبلغحىفغطنيفأخذفيتال،بقارىءأناما:تال،اترأ:فقالالملك

الجهدمنيبلغحىالثانيةفغطنيفأخذفي،بقار!أناما:تلت،اقرأ:فقالأرسلني

:فقالأرسلنيثمالثالثةفغطنيفأخذفي:بقارىءأناما:فقلت،اقرأ،تالأرسلنيثم

فرجع!الأكرموربكاقرأ"علقمنالإنسانخلق"خلقالذكلطرلكباسماقرأ)

:فقالعنااللةرضيخويلدبنتخديجةعلىفدخل،فؤادهيرجفعد!الثهرسولبها

لحديجةفقال،الروععنهذهبحىفَزمًلُوه،الثيابفيالتلقف:ايزئُلأزَئلُوفيزَئئوفي

أبداً،ادلةيخزيكماوادلةكلا:خديجةفقالت،نقسيعلىخشيتلقد:اطبروأخبرها

نوائبعلىوتعين،الضعيفوتقرىالمعدوموتكسب،الكَلًوتحمل،الرحملتعلإنك

عمابن-العزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةبهأتتحىخديجةبهفانطلقت.اطق

الإنجيلمنفيكتب،العبرافيال!بيكبوكان،الجاهليةفيئنَمعَرامرءاًوكان-خديجة

-:خديجةلهفقالت.عَمِيَقدكبراًشيخاًوكان،يكبأناللَةثاءمابالعبرانية
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حجةالوقائعهذههي،كانت؟بوقائعهوآمنحرمتهللتاريخعرففمن

محمداًإنفيقولعندهمنحرفاًالتاريخفييزيدأنيستحِلمومن.عليهلنا

بهذهلنايُخرحسوفأنهوليعلم،يشاءمافليتقولاللقاءإلىالسماعٍضم

رجلاًأنيعقلكيفإذ؟أولهوآخره،آخرهأولهيكذّبمتناقضاًتاريخاالزيادة

وقوعها،بعدبهاآمنأو،وقوعهاقبلبهافبشرهءامريفيالنبوةعلاماترأى

!؟يذهبونفأين!المعلمالمرشدموقفالنبوةهذهصاحبمنيقفأننفسهتظاوعه

أقيصنلحمقيومفذءلغلطفىهركهق:فنسألنعودأنناعلى-ا

لعلميئ؟لمبكلكو!رَ/نهمحمدغلىلهعوق

الذيالوحيدالتاريخيالأثرهوالقرآنإن):أنفسهمالملحدونيقول

معناهاحدودفيحقكلمةوهذه.(تمثيلأصدقعصرهروحيمثل

التيالصورةتلكاستجلاءإلىوندعوهمباعترافهمنأخذهمفنحن)1(الصحيح

الزهراوينفليقرءوا.عصرهلعلماءواضحاًمثالاًالناصعةمرآتهفيالقرآنحفظها

العقائدفيوالنصارىاليهودلعلماءالمحاورةمنفيهماوماعمرانوآلالبقرة

فيهاالتيالمكيةأوالمدنيةالسورمنشاءواماليقرأواأو.والأحكاموالتواريخ

يصوروكيف،القرآنعنهميتكلملسانبأيولينيلروا،الكتابأهلذكر

وأعمالهم،والخرافاتالضلالاتبأنهاوعقائدهم،الجهالاتبأنهاعلومهملنا

.والمنكراتالجرائمبأنها

رسولفأخبره؟ترىماذاأخييابن:ورقةلهفقال.أخيكابنمناصععميابن-

يئعييا،موسىعلالَةُئزلَالذيالناموسهذا:ورقةلهفقال.رأىماخبرا!ئ!ائة

وأ:!كّ!اللَةرسولفقال.تومكيُخرِجُكإذاحياًاكونيتعي،،فاباًأجذعأفيها

يدركنيوإن،عُودىإلابهجتمابمثلقطرجليأتلم،نعم:تال؟هممُخرِجِيً

.!يالوحوكر،توليأنورقةيلبثلمثم،مؤزراًنصراًأنصركيومك

.252الإيمانفيومسلم،3الوحيبدءفيالبخاريرواه

تمثيلأنكىبهايمثلثم،تمثيلأصدقيمثلهاإنهفقلشئتوإن.يتمثلهاولايمثلهاأنهوهو)1(

.،درازأ
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:العلماءمن!آمحملىموقفأ

ك!موا،لماالكاشفحرفوا،لماالمصححموقف

لأغلاطهموتفنيدهوصفهمننموذجأفإليكالبيانزيادةأحببتأنتفإن

التاريخية:ومغالطاتهم

إلَّاوالإنجيلُالتوراةُأنزِلَتِومَاإبراهِيمَفيثحاجُّونَلمَال!بأهلَيا)،

.،65:الآيةعرانآلسورةأ!تعَقِلونأفلابَعدِهِمِن

كانواوالأس!باطَوَيعقوبَوإسحاقَوإصاعيلَإبراهيمَإنَّتقولونأمْإ)ء

.،014:الآيةالبقرةسورةأ!؟فرىأوْهُوداً

.،69:الآيةعرانآلسورةأ!)1(بِبَكَّةَلَلَّذِ!يللنَّايروُضِعَبيتٍأولَإنَّ)ء

علىإسرائيلُحرَّمماإلَّاإسرائيلَلبنيحِلّاًكانَالطّعامَ)كلُّ*

.،39:الاَيةعرانآلسورةأ!)2(!سِهِ

الدينية:لخرافاتهموتفنيدهوصفهمنطرفوهذا

.،38:الآيةقسورةأ!)4()3(لُعوبٍمِنمَسَّناوَما)*

.،201:الآيةالبقرةسورةأ)0(!سليمانُكفَروما)ي!

!)6(أغنياءونحنفقيزاللّهَإنَّقالواالذينَقَوْلَاللّهُسَمِعَلق!)ء

.،181:الاَيةعرانآلسورةأ

.،درارْأقبلتكمقبلقبلتناقولهمعنجوابوهي)1(

.،درارْأ)براهيمعلىمحرمةكانتالإبلإنلدعواهمردوهي)2(

وتعب.إعياء:لغوب)3(

.،درازأالسابعاليومفياستراحأيامصتةفيالخلقخلقأنبعداللةإنلقولهمتكذيبوهي)4(

.،درارْأالريميركبساحرأكانبلنبياًيكنلمأنهزعمهممنلهتبرئةوهي)5(

قرضاًافةَيُقرِضُالذيذَامَن)قودنزل"":قالعنهمااللةرضىعباسابنعن)6(

اضر،عمديا:اليهودتالت،245:الآيةابقرةسورةأ!كيرةأضافألهفضاعِفهُحسناً

فقيزافةَإنقالواالذ-فىَتولَافةُسَمِعَلَق!)افةفأنزل؟القرضعبادهيسأل.ربك

حاضم.أروابنمردويهلابن1ه2/3التفسيرفيكثيرابنعزاه."أغنياءونحنُ

-72-



.(64:الآقيالشدةسورةأ*!و)1(مَغلولةاللّهِيَدُاليهودُوقالتِ)*

*!)2(اللّهِابنُالمسيحُالنَّصَارىوقالتاللّهِابنُعُزَيْرٌاليهودُوقالتِ)*

.(03:الآيةالتوبةسورةأ

.(18:الشدةسورةأ!ووأحباوهاللّهِأبناءُنحنُوالنَّصَارىاليهودُوقالتِ)*

الذينَكَفَرَلقد...مَريمِابنُالمسيحُاللّهَهوَإنَّقالواالذينَكَفَرَلق!)!!+

(72،73ْ:الآيئنالفةسورةأ!ثلاثةٍثَالثُاللّهَإنَّقالوا

اللّهَولاإلَّانعبدَألَّاوبينكمْبينناسواءٍكلمةٍإلىئعالَوْاالكعابِأهلَياقُلْ)*

!اللّهِدونِمِنأرْباباًبض!اًبضُناًيتخذَولاشيئأبِهِلشْرِكَ

.(64:الآيةعمرانآلسورةأ

علماءسيماولازمنهفيالدينعلماءعقيدةالقرآنصوركيففانظر

الأميينإنحتى،أحدعلىيخفىلاديانتهمفيالشركطابعكانفقدالنصارى

إذامَتلاًمَريمَابنُضُرِبَوَ")شركهمفيلهمعزاءًمنهفاتخذوالهفطوا

:الآيتانالزخرفسورةأ(3)!و؟!هوأمْخيرٌآالهتُناوقالوا*يَمِدُّونمنهقومُكَ

القرآنإليهدعاهمالذىالتوحيدأنطماحجةمنهاتخذوابل.58(،57

)?(

)2(

(r)

قيس:بنالنباشديقالاليهودمنرجلقمال":قالعنهمااللةرضىعباسابنعن

أيلىيهِمْغُفَتْمَغلولةْاللّهِيلُىاليهودُوقالتِ)وجلعزاللّهفأنزل.ينفقلابخيلربكإن

الزوائدمجمعفيالهيثميقال."!يَشاءكيفَيُنفِقُمَبسوطتانِيَداهُبَلْقالوابِماولُعِنوا

2/525المنثورالدرفيالسيوطيوعزاههـ.أثقاتورجالهالطبرافيرواه:7/71

مردويه.وابنوالطبرافيإسحاقلابن

وهو-عزيرعلىأطلقوااليهودأنالاَياتهذهتفسيرفيذكرتالتيالرواياتخلاصة

النصارىإطلاقأما.لهاواستظهارهللتوراةحفظهبسببالدّهابنأنه-صالحيهمأحد

اللةقدرةوجهلوا،أبدونمنولدالسلامعليهلأنهفظاهرالدّهابنلقبالمسيحعلى

.وماءترابمنبلأنثىولاذكردونمنآدمخلقونسوا،ذكربلاأنثىمنخلقهفي

في=المغرةبنالوليدمعبلغنيفيمايوماًعدو!راالثهردولجلس":إسحاقابنقال
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واحديخرالمجلسوفي،المجلسفيمعهمجلسحىالحارثبنالنضرفجاء،المسجد

فكلَّمَه،الحارثبنالنضرلهمرض-!ي!آ-ادةرسولنبكلم،قريثنرجالمن

دونِمِنئعبدونَومَاإنكمْ)وعليهمعليهتلاثم،أفحمهحى-ء.!%-الةرسول

اطةرسولقامثم،الاَيات،89الآيةالأنياءسورةأ!وارِدونلَهاأنتُمْجَهنمَحَصَبُاطّه

له:الميرةبنالوليدفقال،جلسحىالشَهْميالزبَعْرَىبناطّهعبدوأقبل،ء.!إَّ

نعبدوماأئَامحمدزعموقد،قعدوماالمطلبعبدلابنالحارثبنالنضرقامماواطة

لحصمتهوجدتهلوواطةأما:الزبعرىبناطةعبدفقال،جهنمحصبهذهآلهتنامن

فنحن،عَبَدَهمَنمعجهنمفياطةدونمنيُعبدماأكُل:محمداًسلوا،،غلبتهأيأ

الوليدفعجب؟مريمبنعيسىتعبدوالنصارى،عزيراًتعبدواليهود،الملالكةنعبد

وخاصم.احعجقدأنهورأواالزبعرىبناطةعبدقولمنالمجلسفيمعهكانومن

معفهوالةدونمنيُعْبَدأنأحبمنكل:فقال-!ي!ا-الةلرسولذلكفذُكِرَ

نإ)وجلعزالةفأنزل.بعبادتهأمرهمومنالشيطانيعبدونإنمافإنهم،عَبَدَهمَن

عيسىأي.،101:الآيةالأنياءسورةأ!مُبْعَدونعنهاأولئكالحُسنىنِّالهُمسَبَقتْالذينَ

فاتخذهموجلعزالةطاعةعلىمضواالذينوالرهبانالأحبارمنمعهماعُبِدومنوعزير

.17/69تفسيرهفيالطبريرواه."ادكّدونمنأرباباًالضلالةأهلمنيعبدهممَن

.(الأنفالروض)2/601السيرةفيهشامابنوكذلك

الزبعرىابناعتراضأن:ملخصهما2/161الأنفالروضفيالسهيلىذكر:قئدة

هما:لسبيينلازمغير!لمح!%الرسرلعلى

رهبل.والعزىاللاتوأصنامهمقري!قلكفارالاَيةهذهفيالخطابأن-أ

الأصناموهيالعاقللغيرالعربلغةفي!ما)و!تعبدونوما):الاَيةلفظأن-ب

الاَية.خارجفهموغيرهمالأنبياءمثليعقلمنأما

،4/706للسيوطيالمنثورالدرفيأخرىرواياتعدةالروايةلهذهويشهد:قلت-

ظباّاطّهرسولإن":نالعنهمااللةرضيعباسابنحديثأيضاًومنها،5/7

علمتوقد.خيرفيهادكّدونمنيُعْبَدأحدليسإنه،قريشمعشريا:لقريشقال

ألست،محمديا:فقالوا.محمدفيتقولوما،مريمابنعيسىتعبدالنصارىأنقريش

لكطآلهتهمفإنصادقاًكنتفلئن،صالحاًالةعبادمنوعبداًنبياًكانعيسىأنتزعم

مِنهقومُكإذامثلاًمريمَابنُضزبَ)ولَمَّاوجلعزاطةفأنزل:قال،تقولون

."!يَصِدُّون

.،ريصخبونيضجون:يصدرنأ

.2192شاكرأحمدالعلامةإصنادهوصحح3اv/اأحمدرواه
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سورز!أالاَخِرةِالمِلَّةِفيبهذاسَمِعْناما)فقالواإليهيُسْبَقلمالدينفيبدعٌ

النصرانية.ملةيعنون،7:الآيةص

:الحلقاتمتواصلةالقرآنيسردهاجرائمهممنأخرىسلسلةوهذه

وقولهِمْحقٍبِغيرِالأنبياءَوَكَئلِهِماللّهِباَياتِوكُفرِهِممِيثاقَهمْئقْضِهمْفَبِمَا)

عظيماً*بُهتاناًمَرْيمَعلىوفَوْلِهِموبِكفْرِهِم)قالأن!إلىغُلفقلوبُنا

س!بيلِعَنوبصَدِّهِمْ)قالأنإلى!ومريمَابنَعِيسىالمسيحَكَعلْناإئَاوقولِهم

بالباطِلِ!النالرِأموالَواع!لِهم،عنهُلهُواوقدالرِّبَاوأخذهِمِ*كنيراًاللّهِ

.[1I1-155:الاَياتالنساءمورةأ

غلومه؟ئكرَ/قصاحتعفهمسِكتى/سهتذةصورةكلههذ/فىترىفهو

حالهم؟سوءعليهموينعَى/خكلاطهملهميصححمعلمًامنهترىلالعكمى/م

لكن.الراسخينالعلماءمنقليلالكتابأهلفيكانأنهننكرلا

شهيداًبالمحهِكَفىقُلْ)القرآنوبنبىبالقرآنآمنوامنهمالعلمفيالراسخون

كانوافلو.،43:الاَيةالرعدأمورة!)1(الكِتابعِلمُعِندَهُومَنْؤبَينَكمْبَييي

به.يؤمنواأنبدلبأنفسهملاَمنوامعلمينله

الآية.!و...شهيداًبالّهِكَفىقُلْءمُرسلاًلستَكفرواالذينَويقولُ)الاَيةأول)1(

أيأأنهمالاَيةهذهذكرت:13/175تفسيرهفيعاشوربنالطاهرالعلامةقال

المكرطورمنوخرجواالتكذيببصرجفنطقوا،أبطنوهبماتاراتأفصحواقد،المشركين

المضارعبصيغةقولهمحُكيوقد!موسلاًلست)فقالوابالكفرالمجاهرةطورإلى

علىالاستمرارمنالعجيبةحالهمولاستحضارمنهمذلكتكررعلىللدلالة!ويقول)

فيها،مواربةلاصريحةهناالمحكيةمقالتهمكانتولما.الصدقدلائلرأواأنبعدالتكذيب

وبينهم.بينهاللةتحكيموهو،فيهجداللابجواب-ا!-الرسولأمر

بشهادةذلكعلىالمستشهدبصدقهالواثقجوابيجبيهمبأن-ا!-الرسولأمروقد

والشرائع.بالكتبالعالمينوإشهادتعالىاللةإشهادمنالصدق

يكونأنويحتمل...الكتابعلمعندهممنكليعنى!الكِابعِلمُعِندَهُوَمنْ)

شهد-أنهمكةأهلعلمإذنوفلبنورقةفهو.مُعيَّناًالكتابعلمعندهبمنالمراد
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مبئولإًلِومئذلعلفاءغدمكاقهو:فنسألأخرىمرةًولنعد-2

غلىحرصصمق/شدبعلمهذ/غلىحرص!/مكاق؟لسهئليهمإحًالطللبِه

فىطمط/ولرياسمَهم/يمسَقافي/لبهئهمغلىحمىلهلِضفوقوكانو/6حماِلَهم

العصر؟ذلكفىلهلِسشرفوقكانو//لذى/لنبمةمنصب

يكفينافإنه،وبينهمبينناحكماًالملحدونرضيهالذيالقرآنلنستنظق

سبيلفىكانواإنهم:لنايقولذاهووها.السؤالهذاعنالجوابمئونة

الكِتابَيَكعبُونَ)تارةًفكانوا،منكرعنيتورعونلاوعلومهمبكتبهمالضن

الآية:البقرةمورةأ!قليلاًثمَناًبهِليَشترُوااللّهِعِندِمِنْهذايقولونَثمِّبأيديهِمْ

مِنَهوَوماالكِتابِمِنَلتحْسًبُوهُبالكِتابِألسنَتَهُميَلْووُنَ)وتارة97،

الآية:عرانآلأمورة!اللّهِعِندِمِنْهوومااللّهِعندِمِنْهوَويقولونَالكِتابِ

7 A،.ًوتارةً،13:الآيةالمائدةأمورة!مَواضِعهِعَنالكَلِمَيُحرِّفونَ)وتارة

الذيالكِتابَأنزَلَمَنْقُلْ)بعضهاويخفونبعضهافيظهرونالكتُبيبترون

وتُخفُونَتُبْدُوئهاقراطِيس)1(ئجعلوئهُللظلم!وهدىًنوراًموسىبِهِجاءَ

.،19:الاَيةالأنعاممورةأ!يَخِراً

عليه-موسىعلىأنزلالذيالناموسهو-!لمح!إّ-اللةرسولإلىبهأوحىمابأن=

-ع!!-للنبيقولهخبركانوقد.والِإنجيلالتوراةبمعرفةمنفردأورقةوكان-السلام

قريم!.عندمعروفاًقالهما

ذللثتطبيقلأنالكتابأهلدون6!ال!بِعِلمُعِندَهُمَنْ)بالاَيةفيالتعبيروكان

التوراةفيالواردةالرموزوتفسير،الالهيةالشرائعلسننالقرآنوموافقة،الرسلبخاتمالبشارةأ

.(يسيروتصرفباختصارأأ!علماؤهمإلايدركهلا،بهالموعودالمنتظرالنبىبصفةوالانجيل

:7/365تفسيرهفيعاشوربنالطاهرالعلامةقال)1(

وتُخفونَتُبدونها)وقوله...كانتشىءأيمنالصحيفةوهوقرطاسجمعوالقراطيس

تجعلونه:المعنىأنففهم،منهامحيراًوتخفونبعضهاتبدونأي،لقراطيسصفة!كيراً

كتبهأنزلاللةفإنالذممحلفيالصفةوهذه.بعضوإخفاءبعضإبداءلغرضقراطيس

بعضاًويخفيبعضأليظهرفرقهافمن،وإعلانهاإظهارهاعلىمتوقفبهاوالهدى،للهدى

.!أمنهاال!همرادخالففقد
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كُنتمْإِنفأللوهاباقوراةِلَأتوا)لهمقيلفإذابمحفوظهميحاجونوتارة

مافقرأوابهاجاءواوربما.يجيبوافلمبهتوا391الآيةعمرانآلمورةأ!صَمادِقين

فيوقع؟،فيهالمجاذلالنصمكانبكَفِّهِموستروابعدهوماالشاهد)1(قبل

.الاَنفة)2(الاَيةتفسيرفيالبخاريصحيحانظر.الرجمقصة

ئلْبِسونَلِمَالكِتابأهلَيا)والكتمانباللَّبْسعلناًيرميهمالقرآنفجاء

جاءبل[71:الاَيةعرانآلمورةأ!ئعلمونَوأئتُمْالحقَّوئكْتُمُونَبالباطلِالحقَّ

الكِتابِأهلَيا)فيهاختلفوافيماحاكمأ،كتموهلمامبيناً،ستروهلماكاشفاً

أمورة!الكِتابِمِنتُخفُونكُنتْممِمَّاكَنيراًلكُمْيُييِّنُرَسُولُناجاءكُمْقدْ

همْالذِيأممنرَإِسرائيلَبَنِيعلىيَقُصُّالقرآنَهذاإِنَّ).151:الآيةالمائدة

قبلِكَمِناممإِلىارْسلنالق!م!ئاللّه76ِ،:الآيةافلأمورة*!ويختَلِفونفِيهِ

أنزَلْناومانجأليمٌعذابٌولَهُماليومَوَليُّهمُفَهوَأعمالَهمْالشَّيْطانُلهمفَزَيَّنَ

يؤمِنونَ!لقومورَحْمةًوهُدىًفِيهِاختَلَفُواالذىلَهُمُلِتُبيِّنَإلاالكَتابَعلَيكَ

.63،641:الاَيتانالنحلمورةأ

منجعلتكيفالمكيتينوافلالنحلسورقيمنالاَياتهذهإلىانظر

تلكأوَّلجعلتهبل،الكتابأهلفيهاختلفمابيانالأساسيةالقرآنمقاصد

الدليل.أوالحجةموضع:الشاهد)1(

وامرأةمضبرجل!النبيإلىجاءواالهودأن":عنهمااللةرضىعمرابنعن)2(

ونضرجمهما.الحمِّمهما:قالوا؟منكمزنابمنتفعلونكيف:فمفقال،زنياقد

لا:فقالوا؟الرجمالتورا؟فيتجدونلا:فقال،بالفحمالوجهتسخيم:التحميمأ

كنغإنفاتلوهابالتوارةفأتواكذبتم:سلامبناللهعبدفمفقال.شيئاًفيهانجد

دونمايقرأفطفق،الرجمآيةعلىكفهمنهميدريهاالذىمِ!رايهافوضع،صادقين

:،الّهعبدأيأفقال.الرجمآيةعنيدهفنزع،الرجمآيةيقرأولاوراءهاومايده

موضعحيثمنقرييأفرُجِماجمهمافأمر،الرجمآيةهي:قالواذلكرأوافلما؟هذهما

.1(المسجدعندالجنائز

64التفسيرفيالبخاريرواه:عليهمتفق 5 a،2627الحدودفيومسلم c.
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المقا

)?(

للمؤمنين.والرحمةبالهدىوثنّتْ،بهبدأتْحيثصد)1(

يُفهَملاافلسورةفآية:ظاهرغيرالمطلبهذاعلىالسابقتينبالاَيتينالاستدلالوجه

فقظ،الكتابأهلبخصوصفيهاالكلامفليسالنحلسورةآيةوأما،الأولويةهذهمنها

العربمشركىفتشمل،اللةعبادةعنالشيطانأضلهاالتيالسابقةالأعمجميععنهوبل

هىعموماًالناسفيهااختلفالئىوالأمور.وغيرهموالنصارىواليهودوالمجوسوالصابئة

الآية:هذهعلىالمفسر-فىكلاممنأمثلةوهذه.والأحكاموالمعادوالنبواتوالعبادةالتوحيد

:4/994الاَيةلهذهتفسيرهفيكثيرابنالحافظقال*

إخوانكفيمحمديافلك،الرشلفكُذِّبت،رسلاًالخاليةالأعمإلىأرسلأنهتعالىيذكر

الذينالمشركونوأما،لكقومكتكذيب،يزعجكأيهيدنكفلا،أصرةالمرسلينمن

ارموَليُّهمُفَهُوَ)،فعلوهمالهمالشيطانتزيننذلكعلىحملهمفإنما؟الرسلكذبوا

لهم،صريخولا،خلاصاًلهميملكولاوليهموالشيطان،والنكالالعقوبةتحتهمأي

يختلفونالذيللناسلببينالكتابعليهأنزلإنماإنه:لرسولهتعالىقالئم.أليمجمذابولهم

أكطورحمة،للقلوبأكطوهدى،فيهيتنازعونماكلفيالناسبينفاصلفالقرآن،فيه

.هأيؤمنونلقومبهتمسكلمن

:02/51تفسيرهفيالرازيوقال*

التىالأشياءالقرآنهذابياناتبواسطةلهملتبينإلاالقرآنعليكأنزلناماأنا:المعنى

التوحيدمثل،الدينهوفيهاختلفواوما،والأهواءالمللأهلهموانحتلفون،فيهااختلفوا

تَحِلأشياءحرمواأنهممثلالأحكامومثل،ونفيهالمعادوإثبات،والقدروالجبروالشرك

.!أكالميتةتحرمأشياءوحللوارغيرهماوالسائبةكالبحيرة

بعدها:وما14/391فيوالتنويرالتحريرصاحبوقالء

أعمالهمسوءفيوكفرهمعنهمالمتحدثالمشركينحالأمشابهةأتنظيرمنهقُصِد

مثلالبائدةالأعممنالشيطاناستهواهمالذينقبلهممنالضالةالأعمبحال،وأحكامهم

المعاصى.عنكنايةأعمالهمالشيطانوتزينن...والنصارىكاليهودوالحاضرةوثمودعاد

بهجاءتلماالمنافيةالابتداعاتومنها.التنظير؟لوهوبالرسلالإيمانعدمذلكفمن

المشركينأنوالمقصود.والسائبةالبحيرةالمشركينابتداعمثل-السلامعليهم-الرسل

لجكأنزفْماوما)...أعمالهمالشيطانلهمزينالتىالأعممنقبلهممنمسلكسلكوا

جلةعلىعطف!يؤفونلقومورحةًوهُدىًفيهِاخلفواالذ!يلَهمُلتبئنَإلًاال!بَ

التىالثبهاتوكشفالهدايةلإتمامأنزلالقرآنأنوالمناسبة،..أرسلنالقدتالئةأالقَسَم

ضلالاتهم-ذكرتفلما،وغيرهمالعربفيأمثالهافتَرَكَتْوالحاضرةالماضبةللأعمعرضت
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فليسمه،البشرمنمعلماًلهأنزعمأمن

لفسر:دجلمهمحمدَ/كاق/قفيعمفنقولىلمنىالثالثةللمرةونعود-3

ومتى؟مفهسمعومهذ/؟وسمعهرَ/5/لذ!ذ/ومق؟بمغّلمهذ//سممهفلىلنا

يمشونالذينالعألمهذالناتصف(البشر)كلمةفإن؟وً/فيكاق؟ئل!كاق

دعواهاتسمعفلا.ورائحينغادينالناسويراهم؟مطمئنينالأرضعلى

شركاءدلّهيخلقونالذينكمثلمدعيهامثليكونبل.وتعيينتحديدبدون

سَمُّوهُمْقُلْ)لهمقيلكمالهفيقال.والوهمالخيالفيإلالهموجودلا

.،33:الاَيةالرعدسورةأ!القولِمِنبظاهرأمالأرفرولييَعْلَمُلابماتُنَبِّئُوئهُأم

العالم،عنقصىّمكانفينشأأو،المريخفيالنبىهذاوُلِدَهلنقولبل

يرونهلاذلكبعدكانواثم،وامعتوىأشدهبلغأنبعدإلاقومهعلىيهبطفلم

يصبِّحهمأظهرهمبينيمشىيكنألم؟حجورهمفييولدألم؟لماماًإلا

رسولَهميَعرِفوالَمْأمْ)؟ورحيلهحِلِّهفيبأعينهميرونهيكونوالمأ؟ويمسمِّيهم

!ا!قرآن،اليها!قرآنوإنزال-اتح!ط-)رطلفيالحكمةببيانذلكعقبوضبهاتهمٍ

الهدىعنومفصحأ،النفوسمسلكاًإلىللباطليتركلابياناًضلالهمللمشركينمبيناجاء

خيرمنإيمانهمعنجازاهمبماللمؤمنينورحمة،العقولفيمجالاًللحيرةيتركلاإفصاحأ

.والآخرةالدنيا

هوالضلالسببأنإلىللإيماء!مهاختلفواالذي)بكلمةالضلالعنوعبر

قبيلةكلعبدت،الأصنامعبادةفيضلالاتهماختلفتفالعرب،أنبيالًهمعلىاختلافهم

يزعمونهاأعمالاًلنقسهاقبيلةكلواتخذت،والكواكبالشمسبعضهموعبد،صنماًمنهمٍ

الدين.ذلكجميعفيالمسلمينمعواختلفوا،صحيحاًدينا

لقصد!لتبئنَإلاال!بَعليكأنزلناوَما)تعالىقولهفيالقصربصيغةوالإتيان

تلقيهفيالسامعونليرغب...جلهالاًأنزلالتيوفائدتهالقرآنغايةمنبالأهمالإحاطة

.الاهتداءفييستوواحتىبحالهيليقبماكل،وكافرمؤمنمنوتدبره

القصصلذكرأنزلالقرآنأنالمشركينمنحسبوامنأقواليفندالقصرهذاإنثم

محمد،بهجاءممابأحسنآتيكمأنا:مضلُّهمقالحتى.ونحوهاالأعارفيالنفسلتعليل

اًهـ.الخيرلأصولالجامعةالفوالًدهذهمقاصدهاْهمفالقرآن.واسفندياررسغبقصةآتيكم
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.،96:الاَيةالمؤمنونسورةأ!ومُنكِرونلهُفهُمْ

يُعلِّمُهُإِئَما)الكلمةهذهيقولواأنأنفسهملهمطوَّعتقدقومهإننعم

جادين،الكلمةهذهفيكانواتراهمهلولكن،301:الآ+النحلسورةأ!بَشَرٌ

إنهمكلا؟العلميةا!زلةظكلهعرفواحقيقىبشرإلىجهايشيرونوكانوا

عنيدرءواأنهمهمكلكانوإنما.محقينجادينيكونواأنيعنيهمكانما

:الكلامصورمنلهمتتفقصورةبأي،والِإفحامالسكوتمعرَّةأنفسهم

باللعب.أوبالجد،بالكذبأوبالصددتى

لغلمه؟/نه!لو//لذي/ل!صرذنكهومق/لو/كهـط

رأوافقدكلا؟منهملواحدالتعليمهذاينسبواأناجترعواأنهمأتحسب

ولاهميعرفوالمبماجاءهمرجلاًيُعَلِّمواأنمنجهلاًأوضحأنفسهم

آباؤهم.

فيوالتاريخالدينعلماءمنمقفرةمكةأرضوجدوالماأنهمتحسبأم

الشامفيأوالمدينةفيالعلماءأولئكمنرجلإلىعمدواالمحمديةالبعثةعهد

بهذهالنطقعلىتطاوعهملمألسشتهمإنكلا؟إليهالتعليمذلكفنسبواغيرهماأو

أيضاً!الكلمة

؟..لاإمّاذافمن

:شرطانفيهيتحققشخصاًيلتمسواأنمضطرينأنفسهموجدوالقد

ويُملييلاقيهأنهدعوىعنهملتروجنفسهامكةسكانمنيكونأن:أحدهما

يقالأن!كنوملتهمجلدتهمغيرمنيكونأن:وثانيهما.وأصيلاًبكرةًعليه

أتدرمم!،فوجدوهاالأوصافهذهاقسواوقد.يعلموالمماعلمعندهإن

!إ)1(روميحدَادفي..؟وجدوهاأين

-،حَدَّادأأقَيناًيُعَلِّم!لم!إَاقةرسولكان":قالعهمااللةرضىعباسابنعن)1(
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تلكتعرفهولا،والأسواقالحوانبتتعرفهغلاماًمكةفيوجدوانعم

نصرانياًكانبل،مثلهموثنيّاًولاأميّاًيكنلمأنهغير.كثيرولاقليلفيالعلوم

لمحمد،أستاذاًيكونأنزعمهمفيخلبقاًذلكأجلمنفكان.ويكتبيقرأ

كانهلسألتهمولئن،أجعينوالعالموالنصارىاليهودلعلماءأستاذاًوبالتالي

متشابههاورد،دخيلهامنأصيلهاوتمحبصالكتبلدراسةفارغاًالغلامذلك

...والتفهيمالفهمبوسائلولسانهعقلهفيمزوداًكانوهل،محكمهاإلى

لاالفؤادعامىّكانوأنه،وسندانهمِطرقتهفيمنهمكاًحداداًكانأنهلعرفت

لارطانةتكونأنقراءتهتعدولااللسانأعجمى،أمانىّإلاالكتابيعلم

وبينبينهليحوليكنلمكلهذلكلكن.قومهمنأحدولامحمديعرفها

الحاسدين!أنفرغمعلىإياهمنحوهالذمم!الأستاذيةلقب

،الهزلفداءإِلايسعهلم،الجددائرةبهضاقتمنأ

أمعنواوهكذا.الهزلفضاءإلاوسعهمفماالجددائرةبهمضاقتهكذا

نإ:يقولمنكمعلمثلهمفكان،العقلوقارعنخرجواحتىهزلهمفي

بهذاوكفى!الببغاءمنكلامهيتعلمالِإنسانوإن،الجهلمنيستقىالعلم

اكلم!اللَةريولررونالمشرصنفكان،بلعاماممهوكان،اللسانأعجميوكان،بمكة=

ذكرهتعالىا!ةفأنزل،بلعاميعلمهإنما:فقالوا،عندهمنيخرجوحينعليهيدخلحين

لسانوهذاأعجميإليهيلحدونالذ!لسان.بشريعلمهإنمايقولونإنهمنعلمولقد)

اللىرفيالسيوطيوقال،41/771الطبرىرواه!،301:الآيةالنحلسورةأ!مبينعريى

.أ!ضعيفبسندمردويهوابنحاضمألمطوابنجريرابنأخرجه:4/247المنثور

زعمهونزولهاشبأنعلىتجمعالآيةهذهنزولسببفيكثيرةرواياتوهناك

وغالب-اللَةعندمِنمُرْسَلمَلَكمنلا-إنسانمنيتعلممحمداًاكلثشأنالمشركين

راجع.الحضرميبنىعندعبدنصرافيحدادشخصيةحوليدورالرواياتهذه

المنثورالدر،اVA،14/177الطبرى،281للواحدىالنزولأسباب:للتفصيل

الإصابة،09هادىبنلمقبلالنزولأسبابمنالمسندالصحيح،4/247للسيوطي

9369 ، 2169 ، 1 650 ، vrA.
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عَربيلِسانوَهذا.أعجَمثيإليهِيُلحِدُونَالذىلِسانُ)لقائلهوفضيحةهزيمة

.،301الآيةالنحلسورةأ!مُبِين

مرارةيسيغماوالملحةالفكاهةحلاوةمنالأسلوبهذافيرأواإنهمنعم

يشفىماوالسخريةالتهكممنالخياليةالصورةهذهفيورأوا.والباطلالزور

هذهطىّفيأندرواماولكنهم،أفواههمبملءيتضاحكونويجعلهمصدورهم

الأعم،أجهلأنهمأنفسهمعلىفيهاشهدواقدوأنهم،بهمسخريةالسخرية

عندهإنعنهيقاللأنأهل-سوقيّاًغلاماًكانولو-عنهمغريبكلوأن

وأسترلهمخيراًموضعهفيالعىّكاننطقمنلهفيا.عندهمليسماالعلممن

منأنفسهمبهفجرحواخصمهمبهيجرحواأنأرادواسلاحمنوياله،عليهم

.يشعرونلاحيث

قوته.إلىقوةالاتهامبهذازادوهواددّهفقديخاصمونهكانواالذيالحقأما

هذاإليهينسبأنيمكنالبشرمنواحداًيلتمسونخرجواحينأنهمذلك

قريته،حدودخارجتعليمياًمصدراًلهيفترضواأني!ستطيعوالمالمحمدىالعلم

جاءواأنكنانتهممنرموهسهموآخرَحيلتهممنبذلوهجُهدآخرَكانبل

لهذاكانلوشعريفياليت.خبرهعرفتالذيالغلامبهذاظهرانيهمبينمن

يأخذواأنمنعهمالذىفمايصفوهأنأرادوا؟علمياًمرجعاًيكونأنالغلام

جنسمنويداوونهعنائهمنيستريحونكانواوبذلك؟صاحبُهمأخذ؟عنه

شرفالتاريخفيفينالصفحتهللعالَميبدىأنالغلامَذلكمنعمابل،دائه

العالمية؟القيادةتلكبنفسهيتولىأو،الأستاذية

الموسومينأهلهاإلىعنهمالغريبةالعلومتلكينسبوالملماذاشعرىليتويا

أولئك،الشامفيوالرهبانالقسيسمنأوالمدينةفيوالأحبارالربانيينمنبها

وأممكناًكانلو-ذلكأليس؟وتعليمهادراستهافيأعمارهمقضواالذين

عنوأبعدالرواجإلىوأدقسبكاًوأجودتلفيقاًأحسنهوكان-بالممكنشبيهاً
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أمثلأحداًيجدوافلمالأرضبهمضاقتأم؟مكةحدَّادإلىنسبتهامنالِإحالة

أمنعالخارجىالتعليمبابوجدواأنهملولاتاللّه؟والتاريخبالدينأعلمولامنه

ضيّقوالماتروجلاالتىالمكابرةمعنىفيمنهاوأدخلالأبوابسائرمنسدّاً

بهذهوافتضحواالمكشوفالمحالهذافيتورطواحتىالاتهامدائرةأنفسهمعلى

.الشوهاءالمقالة

وأدرى،خصومتهعلىالناسأحرصكانواوهماعلي!محمدقومهؤلاء

ترى؟عجزواقد،وسكناتهلحركاتهوأحصاهم،ورحلاتهبأسفارهالناس

اليومللملحدينفما.عصرهفيالعلمأهلوبينبينهعلميةصلةيعقدواأن

وجفت،الحوادثسوقفيهاقرناًانفضسَّتعشروثلالةنيفمضىوقد

قماماتفيالصلةتلكعنلححعونيزالونلا،الصحفوطويت،الأقلام

ينبشوها؟أنقومهأنفالتىالناحيةوفي،التاريخ

وليشتغلوا.معونتهقريشكفتهمفقد،البحثعناءمنأنفسهمفليريحواألا

فإن.بالفشلفيهامحاولةكلعلىوالمنطقالتاريخقضىالتىالناحيةهذهبغير

لنفسهحجةالحقسيحيلهاالواضحالحقوجهفيتقامشبهةكلأنفليعلمواأبوا

وبيناته.حججهإلىيضمها

وحديثاً،قديماًالجدلفيواضطراجمهمالمعاندينجرةأ

لقرَ/نيةلعلومهذه/نس!هلوكهنت:فنقولوأيخراًرابعاًونعود-4

ح!ههصالنفمى!لًمة/هـشمهقهفكزهعنىئتىتصَبىمنى/لدعاهـىلم/لىتعل!مبمفر

فىونفسهخُلِّىَإذاالعقللأنذلك.يجهول!هـولهـلم/لطعنوقعفدوللوممَف

قبلماأعنى-وحاضرهاالمحمديةالحياةماضىبينالكليةالمفارقةتلكتعليل

جديد.تعليموليدُالجديدالعلمهذابأنالحكمإلايسعهلم-بعدهاوماالنبوة

بالباليخطرماأولكانالبشرغيرمنالأرضفىبمعلِّمينللناسعهدلاوإذ

واقعيةعواملمنتُكَأةأدنىالطاعنوجدفلوالتعليمهذاتولىإنساناًهنالكأن
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رضيلمانفسهوبينبينهفيماالتعليلبهذاالاقتناعمنشيئاًلهتجعلممكنةأو

فعئواماالطاعنينهؤلاءلكن.كاناع!لاًاخرتعليلإلىعنهعدلولمابديلاًبه

أينسبونهيدرونلا،القرآنهذانسبفيحائرينهذايومناإلىالقرآننزلمنذ

منععنا؟صاحبهنفسإلىبهيرجعونأم،آنفاًععنا؟البشرتعليمإلى

مَجْضون!سُلَّمٌ)إنهلصاحبهفيقولونالنسبتينبينلهيجمعونأم،قبل

.،14:ا!يةالدخانسورةأ

،جديدةليستالنفسيالوحينظريةأ

نأرأىفيهالطاعنينعنالقرآنحكاهاالتيالمجادلاتأنواعتتبَّعومن

ألسنتهم،علىدوراناًالكلماتأقلهيكانتالبشرتعليمإلىالقرآننسبتهم

اضطرابهمعلى،صاحبهنفس)1(إلىنسبتههيجدلهمفيوروداًاكثرهاوأن

،جنونأم،هيأشعر:القرآنعنهاصدرالتيالنفسيةالحالتلكتحديدفي

...أحلامأضغاثأم

بهذهأنهمزاعمين(النفسىالوحي)باسماليومالملحدونيروجهالذكطهوالرأىوهذا()\

القديم،الجاهليِالرأكطهووإنما،بجديدهووما،جديدعلمىبرأكطجاعوناقدالتسمية

وسلمٍالهوعلىعليهاددّهصلىالنبيصوروافقد.تفصيلهفيولاجملتهفيعنهيختلفلا

كثيرايطغىوجدانهفجعلوازادواثم.شاعرإذأفهوعميقوإحساسواسعخيالذارجلاً

ويسمعهيراهالذكطذاكوما.يكلمهشخصأويسمعيرىأنهإليهيخيلحتىحواسهعلى

الثباتيطيقوالمأنهمعلى.الأحلامأضغاثأوإذاًالجنونفهوووجداناتهأخيلتهصورةإلا

بداحينما(النفسىالوحى)كلمةيهجرواأناضطروافقد،التعليلاتهذهعلىطويلاً

فيالعلماءأفواهمنتلقفهالعله:فقالوا،والمستقبلةالماضيةالأخبارجانبالقرآنفيلهم

حديثاًكلهأليس؟كلههذهفيترىجديدفأكط.بشرعَلَّمَهقدإذاًفهوللتجارةأسفاره

منسوخةصورةالجديدثوبهفيالإلحادكانوهكذا؟قريقجهالقولبهيضاهئونمعادأ

الحديثالعصرفيالمتحضرةالأفكارهذهغذاءوكان،أثوابهأقدمفيمنهممسرخةبل

الأولىالجاهليةعصورفيالمتحجرةالقلوبتلكتركتهاالتيالموائدفتاتمنمستمداً

.،118:الاَيةالبقرةسورةأ!قُلوبُهُمتضابَهَتْقولهِمْمِثلَتجلِهِممِنالذينَقالَكذلِك)

نسبة-فيمعذوراًكانوإنه.أميناًصادقاًكانإنهكلههذامعقولهمفعجبتعجبوإن
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يقفوألمإنهمحتى؟المسألةهذهفيالرأيوجوهمنقلَّبواكم:فانطر

رصينعقلوفي،كالقرآنرصينكلامفيافتراضهايمكنالتىالحدودعند

عنهايصدرأنيمكنالتىالنفسيةالأحوالأبعدإلىذهبوابل،صاحبهكعقل

يشيرونيكونوالمأنهمعلىالأدلةأوضحلمنذلكإن..والمجانينالعقلاءكلام

وإنما،اعتقادهمفيأوالخارجفيمثارلهامحققةتهمةإلىذاكأوالوجهبهذا

مُحالٍمنفيهاماعلىمغمضَينوالتقاديرالفروضبكليُدْلواأنأرادوا

ضوءإلىالمتطلعينعيونفيالأوهاممنغباراًبهاليُثيروا،ونافرٍ)1(ونابٍ

اليقين.روضإلىالسائرينطريقفيالشكمنأشواكاًبهاوليُلقوا،الحقيقة

يرضونهصاعرأيإلىمطمعنينغيرأنفسهمقرارةفيكانواأنهمنعلمولقد

وأرادوامنهارأيعلىيدهموضعواكلّماكانواوأنهم،الاَراءتلكبينمن

يكونلأنصاعغير،ذوقهمفيعنهنابياًوجدوهثوباًللقرآنمنهينسجواأن

قياسأبأمثلليسهوفإذا،ثانٍرأيٍتجربةإلىفورهممنفيفزعون،لهلَبوساً

علىيستقرونمادواليكوهكذا...ثالعةتجربةإلىفيعمدون،رفضوهمما

البلبلةمنالمضحكةالصورةهذهعلىتطلعأنشئتفإن.القلقمنحال

بَلْاكراهُبَلِأحلامٍأضْغاثُقآلوابَلْ):القرآنفيوصفهافاقرأالجدلية

منفيهابمالكتمثلالقصيرةالجملةفهذه.(ه:الآيةالأنبياءسورةأ!شاعِرهُوَ

رأيهم،فىوالاضطرابالحيرةمنأصابهممامقدارالِإضرابحروفتوالي

علم.بماإلاشهدفما،إلهياًوحياًلهصورتهاالقويةأحلامهلأنالِإلهىالوحىإلىرؤاه-

باَياتِالظالمينَولكنيُكَذبونكَلافإئَهُمْ)يقولحيثأسلافهمعنلنااللةحكىوهكذا

عذرهفماوسماعهرؤاهتصويرفيعذرههذاكانفإن(33؟الآبالأظميررةا*!يجحدوناللهِ

حمعهاقدهوبينما،هذاقبلمنقومهولاهولاالأنباءتلكيعلميكنلمأنهدعواهفي

ولكنهم.الأقاويلكلمحاكاةبذللثلهمليغافتراهأنهإذاًفليقولوا؟قبلمنبزعمهم

حيثمنقالوهافقدألا.والتعقلالِإنصافيدعونلأنهمالكلمةهذهيقولواأنيريدونلا

.،دراز1يشعرونلا

.متجافٍمتباعدٍ:نابٍ(1)
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ذاتيتقلبكيف:موقفهبحرجشعرإذاالزورشاهدصورةخلالهامنوتُريك

محالمنيحاولهماتصحيحِفيالسبُلبهتتفرقوكيف،الشمالوذاتا!ين

سَب!لاً!يَستطيعونفَلا!فواالأمثالَلكَضَرَبواكَيفَانظُرْ)

.،9:الاَيةالفرقانصورةأ،،48:الآيةاءالاصصورةأ

ءا*

*اء

ءا*

3اء

ءا*
37ا

البحث:منالثالثةالمرحلةأ

الوحيظروففيالبحث

،القرآنمصدرعنالحاصةوملابساته

أنه:وأريناك،البحثمنالمرحلتينهاتينبكجاوزناوقد-والاَن

/لمشر،منى/حدعفدولاصهحبنفمىفىلا،/نسانىمصدرلِوجدلتمز/قلا

وأقام،أمرهأعياه(إنسانياًعملاً)القرآنهذايجعلأنحاولمنكلوأن

عليناوجبفقد-ومكابرتهوإحالته،ولجاجتهباضطرابهفشلهلحىالحجة

هذاعنخارجأفقفيالمصدرذلكعنلنبحثالثالثةالمرحلةإلىننتقلأن

قديماًالملحدونبهوقفحيثبالقرآننقفوألا؟جملةالِإنسانيالأفق

،تارةوبالثاني،تارةبأحدهمايأخذونالطرفينهذينبينفيهمذبذبينوحديثاً

مركبٍإلى،فاسدٍإلىفاسدٍمنهكذامتنقلين،أخرىتارةمجتمعَيْنوبهما

أبطلهمانبطلأنعلينايقضيالعقلفإن،كلا.كليهمامنفسادأأشدمنهما

المبين.الحقإلىنصلحتىسيرهفينتابعهوأن،مكابرينغيرالبرهان

إلا-زعموا-البحثمتابعةعنبهمقعدمافإنهمالملحدونهؤلاءأما

عنهايصدرالتيالعاديةالأسبابعلىومحافظتهم،الكونيةالسننلحرمةرعايتهم

الطبيعيةالعلوملهذهوفاؤهمعليهمأبىمقد؟ومنقولهممعقولهمفيالناسكلام

مثالهيجربوالمو،أعينهمتنالهلاشىءاقاسإلىويخرجواحدودهايقتحمواأن
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انقلبقدالأشياءبطيعةوفاءًظنوهالذيهذاأنعرفتقدوأنت،أنفسهمفي

وللواقعالإنسانيللعقلالطبيعيالسياجمعبيلهفيخرقواإذ؟ضدهإلىبهم

الأشياءطبائعوأرهقوا،التاريخمعالموغيّرواالمتناقضاتفجمعوا،التاريخي

عادتهفيهينصركهذاموقفاًيقفأنيرضىعاقلفأي.تطيقلامافحمّلوها

!!عقلهبإهدار

ولكنهم،معناالسيرمتابعةعنيعوقهمآخرمانعاًهناكأنالحقبل

فوقمنجاءهملإنسانمقادتهميعطواأنصدورهمفيكِبر:عنايكتمونه

الطاعةويستوجبوينهاهمفيأمرهم،إليهماددّهرسولأنهيزعمرءوسهم

ماكلىوبينبينهمفيحول،المرةبالحقائقيواجههمذلكعلىهوثم،عليهم

وَامحرُ!بِالحقِّجماءَ!بَلْ)عابدونلههموهوىً.مستمسكونبههم

.،07الآيةالموْمنونسورةأ4ص!رِهُونور

هذاعنالبحثولنتابع.القعودلأنفسهمرضواحيثقاعدينفلنذرهم

.لمهتدوناللّهشاءإنوإنا،إليهالهدىفياللّهإلىراغبينالحق

7373!لم

عوارضها،وتحليلالوحيظاهرةأ

أنناأو،تيهاءبيداءفيسنَضربالعالثةالمرحلةهذهفيأنناتحسبنلا

ببحعنانخرجفلن،كلا.قاصدغيروسفربعيدةشقةإلىالسيربناسيترامى

المباشرةالأحوالبدراسةوذلك،نطلبهالذيللسرمظنةنراهامحدودةدائرةعن

وسلامهاددّهصلواتالدّهعبدبنمحمدلسانعلىالقرآنفيهايظهركانالتي

آله.وعلىعليه

فيالكريموجههعلىتبدوكانتالتيالعجيبةالظاهرةتلكنعرفوكلنا

ينظرممنأحدعلىيخفىلاأمرهاوكان،القرآنعليهينزَّلحينمرَّةكل
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:)1(يرونهفكانواإليه

)3(فجأة)2(وجههاحْمَرَّتد*

.البُرَحَاء)4(وأخذته"

عرقاً)ْ(جبينهيتفضحتىء

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

والترمذكطداودوأ!طالشيخينعندالصحيحةالأحاديثفيثابتةكلهاالأوصافهذه

.،نرازأوغيرهم

فوائد:منفيهالمابالتفصيلالأحاديثهيوهذه:قلت-

يوحىحينا!النيأرلي":عنهاللةرضيلعمريقولكانأنهأميةبقيعلىحديثمن

:فقالرجلجاءه-أصحابهمننفرومعه-بالجرانةعل!النبيفبيما:قال.إيه

النبيفسكت؟بطيبممضمخوهوبعمرةأحرمرجلفيترىكيف،المحةرسوليا

وعلى-يعلىفجاء،يعلىإلىعنهائةرضيعمرفأشار.الوحيفجاءه،ساعة!!!

الوجهمُحْمَرا؟ي!اطَةرسولفإذا،رأسهفأدخل-بهاظِلقدثوبا!تم!اللةرسول

،1536الحجفيالبخاركطرواه:عليهمتفقالحديث!..عنهسُرِّمَميثم،لَغطُّوهو

.8الحجفيومسلم

مِنَالقاعِدونَيَعشتَوِ!لا)لجهأملى!المحةرسولأن!:ثابتبنزيدحديثمن

رسوليا:قالعَلييُمِلُّهاوهومكمومأمابنفجاءه،!ائةِشيلِليوالمجاهدونَالمؤمنينَ

!%رسولهعلىالمحةفأنزل-أعمىوكان-لجاهدتالجهادأستطيعلووالمحة،ائة

سمميثم،فخ!ممي،ككسرأ!أثرُضَّأنخفتحىعَلي!لت،فخذ!علوفخذه

o.294التفسيرفيالبخاركطرواه.!!..الضعررِأوليغَيْرَ...)الَةفأنزلعنه

وتربدلذلككُرِبَعلهأنزلإذاالمجسالَةنبيكان":الصامتبنعبادةحديثمن

.لكرباشِذة:رالبرحاء.13الحدودفيمسلمرواه.الحديث!...وجههد

منيعابماعل!الّهرسولكانال:عنهمااللةرضيعباسبناللَةعبدحديثومن

فيومسلم،4الوحىبدءفيالبخاركطرواه:عليهمتفق.الحديث!..قدةالتنزيل

.481الصلاة

عليهينزل،كل!!النبيأمميأرأيتهولقد...):قالتعنهااللَةرضيعائشةحديثمن

متفق.!عرقاًليتفصدجبينهوإنعنه،يُقْلِعأىأفيَفْصِمالبردالشديداليومفيالوحي

.86الفضائلفيومسلم،2الوحىبدءدطالبخاركطرواه:عليه
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.)1(جانبهإلىالجالسفخذَفخذُهيَرُضُّيكادحتىجسمهوثقل!!

.)2(راحلتهبهلبركتراكباًكانلووحتى*

..)3(.النحلدويتشبهنحتلطةأصواتاًوجههعنديسمعونذلكمعوكانوا*

وذكراًجديداًقرآناًيتلوهوفإذاالشدةتلكعنهتُسَرَّىأنيلبثلاثم

.محدثاً)4(

ففيهامظانهأقربفهاهناالقرآنهذامصدرعنيبحثأنشاءفمن

الأسبابتُلتصم!وأين،ضالتهمالحقطلابولينشدُ،بحوثهمالباحثونفليحصر

وجودهيدوروحيث،الأثرذلكيظهرحيثتلتمسلمإنمالأثرٍالصحيحة

وعدمه؟

وطريقةمصنوعاًمتكلَّفاًشيئاًكانتهل:الظاهرةهذهفيالاَنفلننطر

للاختيار؟فيهدخللاأمراًكانتأم؟والرويَّةالفكربهايستجمعتحضيرية

الأسبابمنمنشأالنفسداخلفيلهاكانفهلاختياريغيرأمراًكانتوإذا

كاختلال،الشاذةالطبيعيةالأسبابمنأو،النومكباعثة،العاديةالطبيعية

علىوفخده،ا!رسو!علىالّهفأنزل...":وفيهالسابقثابتبنزيدحديثمن)1(

سبق.الحديث"..فخذى،تكسرأىأئرُفنأنخفتحىعلى!لت،فخذى

.3هامشبرقم88ص

راحلتهعلىوهوا!الّهرسولإلىلوحىكانناٍ":عنهااللّهرضيعائشةحديثمن)2(

عنهوقال6/181أحمدرواه."،بالأرضعنقهاوتلصقتبركأىأبجِرَانهاضرب

.!أالصحيحرجالورجاله:8/257المجمعفيالهيثمي

الوحيعليهأنزلإذاا!النبيكان":عنهاللّهرضيالخطاببنعمرحديثمن)3(

عنهفسُرِّىَساعةفمكطيوماًعليهفأنزل،النحل،طنينأكدَوِىّوجههعندسُمِعَ

،3173القرآنتفسيرفيوالترمذممط،1/34أحمدرواه.الحديث0001القبلةفاستقبل

11/28صولالاًجامعفيالأرناءوطوحسنه،223شاكرأحمدالعلامةوصححه r.

مباثرةا!النبىعنالتسريةوتتبعتتلوالقرآنتلاوةأننجدكلهاالسابقةالأحاديثمن)4(

عنهم.اللّهرضيوعمروزيديعلىأحاديثوخاصة
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النفس؟قوىعنمنفصلخارجىبسببانفعالاًكانتأم؟العصبيةالقوى

يمكنلاأنهاإلىلتَهديناالظاهرةهذهعناصرعلىنلقيهاواحدةنظرةوإن

كانتالتىالختلطةالأصواتتلكتأملتلووبخاصة،وتكلفاًصناعةتكونأن

لكانتوتكلفاًصناعةكانتلووأيضاً.الشريفالنبويالوجهعندتُسْمَع

الطريقهذامنبهجاءإلاجديدبقرآنيأقيأنيوماًيشاءلافكانيمينهطوع

أوقاتأشدفياقسهماكثيراًأنهعلصت)1(وقد.تحضيرهفياعتادهالذممط

اللّه.يشاءحينإلابهيظفرلاوكانإليهالحاجة

/خقإرية.ضكيرحالى/زدَفهى،

عارضوبينبينهاشاسعاًالبعدفنرىأخرىكرةالبصرنرجعإنناثم

كانتفإنها؟النومإلىحاجتهوقتفيالمرءيعتريالذممطالطبيعىالسُّبات

حديثهأثناءوفي،عشياًأووبكرة،راكباًأووسائراً،قاعداًأوقائماًتعروه

فيوتنقضيفجأةعنهوتزولفجأةتعروهوكانت،أعدائهأوأصحابهمع

تلكتصاحبهاوكانت.للوسنانيعرضالذيبالتدرجلا،)2(يسيرةلحظات

كانتوبالِإجمال.النومعندغيرهمنولامنهتسمعلاالتىالغريبةالأصوات

مظاهرها.وجملةوأشكالهاوأوقاتهاأوضاعهافيالنائمحالتباينحالاً

عهدفي.ضكيرعهرنرزدً/فهى،

المَرضيةالأعراضتلكوبينبينهاالكليةوالمناقضةالتامةالمباينةنرىثم

وتصطك،الأطرافوتبرد،الوجوهفيهاتصفرُّالتىالعصبيةوالنوبات

الجهل.ظلامويخيم،العقلنورويحتجب،العوراتوتتكشف،الأسنان

،اللونفيوإشراق،البدنقوةفينموّمبعثعلمتَكماكانتلأنها

ظلمة،لانورمبعثذلكجانبإلىوكانت،الحرارةدرجةفىوارتفاع

الوحي.صفةفيالسابقةالأحاديثفي؟)2(.02صراجع)1(
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العقولتخضعماوالنورالعلممنمعهايجيءكانبل،جهالةلاعلمومصدر

طلعته.عندالأنواروتتضاءل،لحكمته

هذامبعثلنرىيسيرةوقفةبنافلتقفْ..نصلكدناقدأولاءنحنها

ظهورهفيلصاحبهيدلاحيثمنأحياناًويختفيحيناًيبدوكانالذيالضوء

..؟المحمَّديةالنفسهذهطبيعةمنمنبعثاًيكونأنعسىهل:اختفائهفيولا

حالفيمنهاينبعثبأنأحقولكانأبداًمنهاينبعثأنخليقألكانواللّهإذاً

اليسيرةاللحظاتتلكفيمنهاينبعثمماأكثرالفكريةوالرويَّةالعاديةاليقظة

إذاًفلابد.الِإغماءأوالسَنة)1(تشبهقدالتيالرقيقةالسحابةهذهتغشيهاحينما

وآنآنبينالمحمَّديةالنف!م!هذهيمدنورانيمصدرالسحابةهذهوراءيكونأن

يرسلهاثم.العلوممناددّهشاءبماويزوِّدها،المحدودشعورهاأفقعنبهافيسمو

بأنالناسآمنو؟.أخرىمرةيلاقيهاأنإلىالعلميةالشمحنةبهذهمحمَّلةإلينا

لأنهم،الشمسضياءمنمسشفادهووإنما،ذاتهمنمستفاداًليسالقمرنور

فليؤمنوافكذلك،وبعداًقرباًمنهامواقعهلاختلافأبداًتابعاًنورهاختلافرأوا

التيالشمستلكضوءمنمنعكساًشعاعاًكانإنماالنبويالقمرهذانوربأن

رابعةفيطالعةًبأعينهميروهالمِإنهمنعمِ.يرونهالاكانواوإنآثارهايرون

ولكنهم؟الناسيفقههوكلاماًمفهوماَجَرْساَبآذانهمصوتهايسمعوالمو.النهار

الوجهحولحسيسهايسمعونوكانوا،الجبينفيمنهاقَبَساًيرونكانوا

للمهتدين.لهدىًذلكفيوإن.الكريم

حيناًإلاالمحمديةالنفسبهذهتتصللالأنها،ظر!جلةهىزذ/كوةء

حين.بعد

علماً.إليهتوحيلأنها،عهلمِةكؤةمطلةوهىلاء

الاَثارتلكبدنهوفينفسهفيتحدثلأنها4قوء/علىمققوةوهىء

.اليسيرةالغفوة:السحنة)1(
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.،5،6:الآيتانالنجمسورةأ)1(!ومِرَّةٍدوخالقُوَىلئ!ديدُعَلَّمَهُ)العظيمة

إلاتأمرولاالحقّإلاتوحيلالأنها؟معصومةحْئزهٌقوةوهى"

والشياطين،الجنكقوةشريرةطائشةقوةتكونلاأنهاجرمفلا.بالرشد

العيبَيعَلمونَكانوالَوأَنالجِنُّئبَيَنّتَ)ولقدالغيبوعلمللجنماإذ

وخبرللشيطانوما.،14:الاَيةسبأسورةأ!)2(المُهِينالعذابِفِيلَبثوامَا

،*الشَّياطينُبهِئنَزَّلَتْوما)رجيمشيطانكلمنمحفوظةوهيالسماء

الشعراءسورةأ!لَمَعْزُولونالسَّمْعِعَنِإِئَهُمْءيَسْتَطِيعونَومالَهُمْيَنبَغِيوما

تعارفمامُجَنَّدة،جنوداًالأرواح"أليست:نقولبل.[212-2\.:الاَيات

وشبه،بقرينهيُعرَفالمرءأوَليس.")3(اختلف!هاشماكروما،ائلف!ها

النقىالقلبوذلكالخبيثةالأرواحتلكتأتلففكيف؟إليهينجذبالشيء

الرصين؟الكاملالعقلوهذاالطائشةالقوىتلكتأتلفكيفأم؟الطهور

يُلقُونَبم!أَثيمٍأَفَّاكٍكُلِّعَلىئنَزَّلُ*الشَّياطِينئنَزَّلُمَنعَلَىأئبِّئُكُمْهَلْ)

22-221:الآياتالشعراءسورةأ!كَادبودْواع!نرُهمال! r].

)1(

)2(

(r)

الفتل.:المِرةوأصل،قوةذو:مِرَّةذو

مِنْسَأئهتاكُلُالأرضِدابةُإِلاموتِهِعلىدَلَّهُمْماالموثعليهِضينافَلَمَّا)الاَيةأول

.!المُهِينالعذابِفيلبثوامَاالغيبَيعلمونَكانوالوأنالجِنُّئبيَنّتْخرَّفَلَمَّا

يصلى،داودبنسليمانكان:قالعطاءعن22/76تفسيرهفيالطبريروى

سوسةأالأرضةأكلتحتى،بموتهيعلمونلايعملونوالجنيصلىقائموهوفمات

ساقطاًسليمانخرفلما:وجلعزيقول:22/74فيوقال.فخَرَّ،عصاه،الخشب

يعلمونكانوالوأنالجنتبينت،صلاتهفيعليهاتوكأالتيعصاهأمنسأتهبانكسار

سليمانموتبعدكاملاًحولاًالمذلالمهينالعذابفيلبئواماعلمهيدَّعونالذيالغيب

.!أحيّسليمانأنيحسبونوهم

وانظرالمفسرينعامةوكذلك.هذامننحوا6/948ًتفسيرهفيكثيرابنوقال

.5/431،432،433للسيوطيالمنثورالدرتفسير

51ورو،عائ!نَحةعن3336الأنبياءأحاديفيالبخاريرواه:عليهمتفقحديثنصهذا

.هريرةأبيعن915،016والاَدابوالصلةالبرفيمسلم
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كريم؟ئًل!كوةمحقلملمق/لقوةهذهعوقأقعسىفطذ/"

البحثإليهيهديحسبماالغيبيةالقوةهذهوصففيالعلممبلغهوذلك

فيالقدرهذامنأكثرإلىحاجةالمقتصدبالفؤمنوليس.المستقيمالعقلي

منالمزيدشاءفمن.الدينيةعقيدتهتثبيتفيولا،العلميةشهوتهإرضاء

الرجوعسبيلهوإنما،العقولدلالاتإلىالرجوعسبيلهفليسوحليتهاوصفها

آلهوعلىعليهالدّهصلىنورهاومظهرسرِّهامهبطعنالصحيحالنقلإلى

حديثالسرهذاصاحبعنيتحدثأنيستطيعالذيوحدهفهو،وسلم

جلسالذيالتلميذحديثبل،صوتهوسمعشخصهرأىالذيالعِيانشاهد

.مرةغيوأستاذهإلى

رأىلأنه،يرهلموإنعنهالحديثبهذافسيؤمنبالغيبيؤمنالذيفأما

ظاهرعلممنقليلاًأوتواالذينالجاهلونوأما.أخبرهبمنيؤمنولأنه،أثره

يحيطوالممابكلسيكذِّبونفإنهمعلماًشيءبكلأحاطواأنهمفظنواالحياة

يرىأنهإليهخَيَّلَالبصرأعصابفياضطرابٌلعلَّهُ:لكوسيقولون،بعلمه

كلا:وقل،والعيونالقلوبعمىمنبالدّهفاستعذوأنت!شىءلامنشيئاً

لعلَّه:يقولونأو.17،الاَيةالشجمأسورة!طَعىومَاالَبَصرُزاغَمَا)

حقائقوالأحلام،ماثلةأشباحاًالمعانيلهصوَّرالفكرقوىفياضطراب

الفؤادُكَذَبَمَا)كلا:وقل،الجنونهذامناللّهإلىفابرا!مجسَّمة

.،11:الاَيةالنجمسورةأ!راىمَا

جهاراً.ويكلمهمعِياناًالملائكةيرىإنسانيكونأنعجبوالقدنعم

يسمعونهلاوصوت،بأعينهميرونهلاخلقالدنيافييكونأنعجبوابل

نسمع!لاماويسمع،نرىلامامحمديرىكيففقالوا.بآذانهم

(الحاضرةالعصورفيالعلمكشفهبمااسئشاسأ

ساغلوأنهنفهمفإننا،العجبهذامننعجبأنأحقاضحنولعمري
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بالاياتالأرضملئتوقداليومليسوغكانما،الأولىالجاهليةعصورفيمثله

الغيبية.الحقائقتلكلعقولناتفسَّرالتىالعلمية

.(التليفون)الهاتفآيةالجمهورمتناولإلم!الاَياتهذهأقربمنوإن

،المغربأقصىفيوالاَخرالمشرقأقصىفيأحدهمايكونالرجلانأصبحفقد

شيعاً،التخاطبمجلسفيالجالسونيرىلاحيثمن،ويتراءيانيتخاطبانثم

الوحي.صفةفيالذيالنحلكدويِّأز-نراًإِلَّايسمعونولا

وتريهم،تمعيلاًالوحىلهمتمثلهذهمنأوضحعلميةآيةيريدونكانوافإذا

بقوةالِإنسانيةالنفساتصالأن-بهاإلايؤمنونلاالتي-التجاربطريقمن

معلوماتفيهاوينقشالطاهرةهذهجنسمنظاهرةفيهايُحدثقدمنهاأعلى

الاَيةتلكاللّهأراهمقدفها،ذلكقبلالحسفيولاالعقلفيمخزونةتكنلم

الِإرادةالقويالرجلأصبحفقد(المغناطيسيالتنويمأعجوبة)فيالعجيبة

بأمرهيناميجعلهحتىمنهأضعفهومنعلىإرادتهبقوةيتسلطأنيستطيع

وتنمحى،إشارتهرهينيكونوهنالك.الِإبربوخزفيهيشعرلاعميقاًنوماً

.واحدةبكلمةلمحاهاعقيدةأورأياًنفسهمنيمحوأنشاءفلو:إرادتهفيإرادته

هوبأنهيقنعهآخراحماًويلقنه)1(نفسهاسمصدرهمنيمحوأنشاءلوبل

ولبقى،منسياًنسياًالحقيقياحمهولأصبح،وتسليمأإيماناًإلامنهوجدلمااحمه

اددّه.شاءماإلىيستيقظأنبعدولسانهقلبهعلىمنقوشاًالمصنوعالاسمهذا

؟قوةمنهأشدهوبمنظنكفمابالِإنسانالِإنسانفعلهذاكانفإذا

بهذاأشرناولكنناتحصىأنمناكثروالنفسيةالبدنيةوآثارهاالمغناطيسىالتنويمحوادث)1(

العظيمعبدمحمدالأستاذ)الأزهرعلماءمنفاضلفيهاالعيانشاهدكانواقعةإلىالمثال

فيالإسلاميةالهدايةبمجلةونشرهاالدينيةالعبرةهذهإلىمنهافطنالذيوهو(الزرقافي

.،درار1ْهـ(1352)العامهذامنالأولربيعشهر
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وذمطواغبشرٌهذا:السلامعليهماومتلقَيهالوحيحاملمَعل)1(فذلك

يحملمِرَّةذوالقوىشديدمَلَكوذاك،فيهالعلومانطباعيقبلصافٍروحٍ

اددّه.شاءماإلاينسىفلا،إياهويقرئهارسالتهإليه

لبعض،بعضهمالناسووحيالنبويالوحيهذابينشاسعاًبُعداًأنَّبَيْدَ

وحيهميتركماوكعيراً،غروراًالقولزخرفيوحونقدعرفت؟فالناس

الوحيمنهذافأين.علاجهايصعببدنيةأوعقليةأعراضاًمتلقِّيهنفسفي

صنورسول،الملائكةمنرسول:لرسالتهاددّهاصطفاهمامؤيدينرسولينبين

إلايأمرولا،الحقإلَّايوحيلاعلمت؟فإنهالملَكىالرسولفأما؟الناس

ثابت،قبلمنكان؟بعدمنيزاللافإنهالبشريالرسولوأما.بالخير

*!ورِسالَتَهيَجْعَلُحيثُأعْلَمُاللّهُ)والبدنقويالنف!،العقلكاملالفؤاد

.،124:الاَيةالأنعامسورةأ

3،ص7ا33اء

البحث:منالرابعةالمرحلةأ

،مصدرهحقيقةعننفسهالقرآنجوهرفيالبحث

الحدهذاإلىالبحثأولمنسلكناهالذيالمنهجهذافيفإننا،وبعد

درسناأنناصنعناهماقصارىكانبل،جوهرهفيللقرآننَعرِضأننُردلم

الخلقية،حياتهفيلاو،صاحبهاعترافاتفيوجدنافما:منهاجاءالتىالظريق

التىالخاصةأوالعامةالظروفسائرفيولا،العلميةوصلاتهوسائلهفيولا

يروجهاالتي(النفسىالوحي)دعوىبطلانعلىأخرىآيةفيهتجدالتقريبهذاتأمل)1(

بينيكونإنماأنهالتنويمعلماءعليهاأجمعالتيالأساسيةركانالاًمنأنهإذ،الملحدون

بهذهيقومأنامرؤيستطيعفلاالاخرىمنإرادةأقوىإحداهماالطبائعنحتلفتىنفسين

.،درارْأاثنينالواحديكونأناًوالنقيضيناجماعفرضناإذاإلانفسهفيالتجربة
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الأرضظهرعلىلهليسالقرآنهذابأنناطقةشواهدإلاالقرآنفيهاظهر

اللّه.دونمنإليهننسبهأبٌ

طرفعلىمعناوقفرجلٌيسلكهاإنماخارجيةدراساتكلهاوتلك

يتعرفالفطرةسليمذلكمعوكان،وملابساتهاالنبويةالحياةهذهمنصالح

القدربهذامناسيرضىهذافمِثل.أماراتهابأقربإليهاويهتديبمثالهاالأشياء

به.ويهتدي

ماهم-وكثيرٌ-قليلاًإلَّاالنبويةالحياةتلكعنيعلمونلاالذينوأما

لهمغنىلافهؤلاء،نفسهمنلنفسهالقرآنحجةيأخذواأنيريدونوالذين

بطبيعتهيألىالكريمالكتابهذاأنفيهالهمنبينأخرىخطوةبهمنتقدمأن

حتىط،والقدرالقضاءرسالةأنهحالهبلسانوينادي،البشرصنعمنيكونأن

منبعهالأرضهذهمنليسأنفيهالناظرلأيقنصحراءفيمُلقىًوُجدلوإنه

ومهبطه.مطلعهالسماءأفقمنكانوإنما،ومنبته

الِإعجاز،وحدّالبشريةالقدرةحدودأ

وقدرةتتعداهالامحدودةحدودفإلىتفاوتتوإنالناسقدرةأنذلك

واقعالعالَمِيةالقدرةحدوديجاوزكائنفكل.لهاحدَّلاالممكناتعلىالخالق

ثالث.ولا.البتةالِإلهيةالقدرةحدودفي

يصرعوقدالرجلينيصرعوقدالرجليصرعقدالرجلأن:ذلكمثال

فيقهركلهالعالموجهفييقفمنالناسمنهلولكن.والعشراتالاَحاد

؟وجماعاتأفراداًالأم

؟المغربمنبهايأقيالذيذافمنالمشرقمنبالشمسيأقيواددّه

لنولكن.تشاءحينتوقدهوأنالمصباحتطفىءأنتستطيعوأنت

ساعتهاعنيؤخروهاأو،وقتهاقبلالشصريُطْلِعواأنجميعاًالناسيستطيع
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ظهيراً؟لبعضبعضهمكانولوبمعلهايأتواأو،نورهايطفئواأو

الذبابيسلبهموإن،لهاجتمعواولوذباباًيخلقواأنيستطيعونلاإنهم

تنالهالاالتيالعلويةالكائناتتلكيضاهئواأنلهمفأنَّى.منهيسمتنقذوهلاشيئاً

والِإعجابإليهاالنظرسوىأمرهامنيملكونلاوالتي،قذائفهمولاأيديهم

لها.والخضوعمنهاوالاستفادةبها

لي!ستأنهاآيةهوالصنعةمحاكاةوعنالخلقمضاهاةعنالعامالعجزفذلك

صنعةبهتمتازالذمم!السماويوالمظهرالِإلهيالطابعهووذلك.الناسصنعمن

القرآنعلىنطقهأننريدالذيالمثلهووهذا.الخلوقصنعةعنالخالق

الكريم.

ثا!تِنامَهْمَا)يقولون،العناد)1(حمأةفيغريقاًفريقاًالناسمنأنغير

،132:الاَيةالأعرافسورةأ!بِمؤمنينَلَكَئحنُفَمَابِهَالِتَسْحَرَناآلةمِنْبهِ

قُئلاًيث!ءٍكُلَّعليْهِمْوحَشَرْناالموئىوكلَّمَهُمُالملاِلكَةَإليهِمُئزَّلناأثناوَلَو)

.(111:الآيةالأنعامسورةأ!)2(اللّهُيَشاءَأنإلالِيؤمنواكَانوامَا

ظنُّإن)يقولون،الشكاضطرابفيإلاطمأنينتهميجدونلاوآخرين

باباًعليهِمكَحناوَلَو)(32:الآيئالجماثيةصورةأ!بمُستيقِنينَنحنوماظنّاًإلا

منتن.أصودطين:حَمْاة)1(

:3/601المسيرزادفيالجوزكطابنالامامقال)2(

له:فقالوا،مكةأهلمنرهطفي!%الدْرسولأتواالمستهزئينأننزولهاسبب

يشهدونالملالْكةأرناأو؟باطلأمتقولماأحق:نسألهبمحتىموتانابعضلناابعث

صا!أبورواه.الآيةهذهفنزلت،قبيلأوالملاثكةبالتهائتناأو؟اللةرسولأنكلك

الموقوكلمهم،سألواكاالملائكةإليهمنزلناأنناولو:الاَيةومعنى.عباسابنعن

ليؤمنواكانراما،قبلأالدنيافيشىكلعليهمجمعناأكطوحشرنا،بالنبوةلكفشهدوا

ومتى،آمنواشاعوامتىأنهمظنواكالابمشيئتهالإيمانوقوعأنفأخبر.ال!ةيشاءأنإلا

أ!.يؤمنوالميشاءوالم
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قومٌنحنُبَلْإدصاوُنالم!كِّوَتْإئَمالقالوا-يَعْوُجُونفيهِفنافواالسماءِمِن

فِيكِعاباًعليكَئزَّلْناوَلَو)(14،15:الآيتانالحجرسورةأ!مَسحُورون

مُبين!دِحْزإِلَّاهذاإِنْكفرواالذ-فىَلقالَبأيدعمْفَلَمَسُوهُقِرطامما

،.Yالآيةالأنعامسورةأ

يريداللّهكانإننصحناينفعهمولاعليهملناسبيللاوأولئكفهؤلاء

يجعلونالذينولاالعُمىنَهديأوالصمّنُسمعأنشأننامنليسإذ؟يُغْويَهمأن

فإذاأعينهمعلىاأكفهميضعونأو،يسمعونلاهمفإذاآذانهمفيأصابعهم

الّهِمِنَدُئمْلِكَفَلَنْكِعنَتَهُ)1(اللّهُيُرِدوَمَن)بطالعةليمستالطالعةالشم!

طلابمنلجاهلهاالحجةننصِبأنسبيلناوإنما(41:الاَيةالمائدةسورةأ!شيئأ

اليقين.روَّادمنلسابلهاالطريقونوضح،الحق

القرآنفيمعناينظرأن،بإنصافالحقيطلبمنكلندعوأولاءنحنها

ناحيةمنأو،علومهناحيةمنأو،اسلوبهناحيةمن:أحبالنواحىأيمن

مجتمعة-النواحيتلكمنأوالتاريخوجهبهوغيَّرالعالَمفيأحدثهالذيالأثر

الذيوالعصرالبيئةحدودفيإليهينظرأقذلكبعدالخِيرَةُلهتكونأنعلى

وسواء.التاريخعةوالعصورالأوساطأرقىفيظهرأنهيفترضأو،فيهظهر

خيالياًشخصاًيلتمسأوبهجاءالذيالداعيشخصيةإلىينظرأنأيضاًعلينا

العلومبكافةالعلماءودراسات،الزعماءوسلطات،الأدباءمَراناتفيهتجمَّعت

وتتضاءل،مغالبكلتَغلبشاذةقوةإلَّافيهيجدهل:نسألهثم-الِإنسانية

الأجيالتنقضيثم،وكاتبشاعروكل،زعيموكل،عالِمكلقوةدونها

يُحِطولماكلهاالدنياتنقضيقدبل،عجائبمنفيهماينقضىولاوالأحقاب

:6/238تفسيرهفيالطبريقال)1(

السبيل.قصدعنالضلالة:الموضعهذافيالفتنةمعنى
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ظَقَبلُمِنئسُوهُالذينَيقولُئأويلُه)1(يأقييومَ)فيهماكلبتأويلالناس

.،53:الآيةالأعرافأمورة!وبالحقِّربِّنارُسُلُجَاءتْ

للإِعجاز،الثلاثالنواحيأ

منالثلاثالنواحيهذهدراسةفي-وتوفيقهالدّهبعون-الاَنحملنأخذ

أعنى:.القرآفيالِإعجاز

.اللغوىالإعجازناحية*

العلمي.الإعجازوناحية*

الاجتماعى.التهذيبيالِإصلاحيالِإعجازوناحيةي!

التحدىجهتهامنوقعالتيهيلأنهااللغويةبناحيتهأوفرعنايتناولتكن

بها.نبدأولذلك.منهسورةفيوتفصيلاًجملةبالقرآن

ءا*
3اء

-3:--ءافى

القيامة.يومهو:تأويلهيأتيويوم،وتفسيرهحقيقته:تأويله)1(
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لغويةمعجزةالقرآن

حولالممكنةالشُّبَهاستقصاءأ

،واحدةواحدةلمحوهاتمهيداًالقضيةهذه

نستوضحه:أنلنافليأذنالقضيةهذهفيالضكمنشىءعندهكانمن

الشك؟ذلكفيم

القرآنية؟البلاغةطبقةفيبكلاميأتيأنيستطيعهوبأنهنفسهحدثتههل)1(

عنيعرفلمولكنه،الرتبةتلكعنالقصورنفسهمنعرفقدهو.أم)2(

نفسه؟منعرفماالناس

يعلملمولكنه،القرآنمعارضةعنسكتواقدجميعاًالناسأنعلمأم3()

ذاته؟القرآنناحيةمنجاءعجزهمأنولا،عجزاًكانعنهسكوتهمأن

نأيعلملمولكنه،أعجزهمالذيهووأنهعنهعجزواقدأنهمعلمأم)4(

؟إعجازهأممبابمنكانأسلوبه

،الناسلسائربيانيةمعجزةزالوماكانالكريمالقرآنبأنيوقنهوأم)5(

به؟جاءلمنكذلكمعجزاًكانبأنهيوقنلاولكنه

أممبابه؟وماأسرارهما:يدريلاولكنه،كلهبهذايؤمنهوأم)6(

هذاعلىوسنعالجها.يخصهعلاجمنهاوجهلكل،ستةوجوههذه

الترتيب.

،القرآنمحاكاةعلىالقدرةيتوهمنالث!ءغرّ:الأولىالشبهةأ

الشعرصناعةمنشيئاًزاولأنهعندهالشبهةمثاركانإنفأما-أ

الِإعجابشيطانلهفوسوسالبيانفياقتداراًنفسهمنوآنمر،الكتابةأو

-001-



بنفسهيظنهلاظنفذلك،أسلوبهبمثلالِإتيانيستطيعأنهبالقرآنوالجهلبنفسه

ومثل.الناشئينللأغرار-عرضإن-يعرضوإنما،المنتهينالكبارمنأحد

وأن،العربأساليبفيالنظريطيلأنإليهبهنتقدمنصحعندنادواؤههذا

ملكةعندهتستحكمحتى،الأدبعلوممنطرفبدراسةفهمهاعلىيستظهر

ينظرثم.وطبقاتهالكلاممراتبفيالحكمطريقلهويسشبين،البيافيالنقد

ذلك.بعدالقرآنفي

،بقدرهمعرفةستزيدُهالسبيلهذهفييخطوهاخُطوةكلبأنزعيثملهوأنا

كلماأنههنالكيرىإذ؟أمرهفيالشكعقدمنعقدةًنفسهعنوسغحلُّ

لناص!وامتلاكاً،القولتصريففيوإحسانأ،اللغةبأسراربصيرةازداد

أمامبكلِّيتهوخضوعاً،لقوتهوإنكاراً،لنفسههضماًذلكبقدرازداد،البيان

عنبعجزهالمرءشعوريزدادأنعجيباً،لكيبدوقدوهذا.القرآنأسلوب

فتلك،عجبلاولكن.علمهبهاويتسعُقوتهفيهاتتكاملمابقدرالصنعة

أسرارهاعلىوالوقوفبهاالعلميزيدكلا:بيديهيصنعهاالتىآياتهفياللّهسنة

فضلفإن،الخَلْقصناعاتكذلكولا.ع!هابالعجزوثقةًلعظمتهاإذعاناًإلا

سحرةكانهناومِن.عليهاالزيادةإلىالطريقلكويفتحمنهايمكِّنكبهاالعلم

.وهارونموسىبربالمؤمنينأوَّلهمفرعون

بعجزهيُقرَّأنعليهوكبُر،غرورهعلىإصراراً%لاالمغرورأبىفإن

لناأخرج:لهوقلنا،قوتهويَروزنفسهليجربالميدانإلىدعوناه،وقصوره

بواحدةنعظهأنناغير..الكاذبينمنكنتأمأصدقتلننظرعندكماأحسن

الموازنة.ويُحكمالرويّةيُطيلحتىببضاعتهالناسعلىيَخرجألا:أخرى

غلطهيتداركأنأدفىكانذلكفعلإنفإنه،والاجادةالِإحسانيستيقنوحتى

إليها.الِإحسانأرادحيثمننفسهإلىالمسكينأساءفقدوإلَّا.سوأتهويواري

فيفجاءوا:المحاولةهذهمثلحاولواأناسعنتؤثَرلَعِبرَاًالتاريخفيوإن

نزلوابل؟أنفسهمكلاميشبهولاالقرآنيشبهلابكلامالقرآنمعارضة
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عاقلفمنهم:وشَنارُهعارُهباقٍ،عَوارُهبادٍوالتفاهةالسخفمنضربإلىبه

وجدماكرٌومنهم.)!(صحيفتهومزَّققلمهفحطَّم،تجربتهيُتمَّأناستحيا

إلىوأخفاهاصحفهفطوى،سخافاتهفيهمتروجأنمنأعقلزمنهفيالناس

ومعلاً،للساخرينسخريةفكان،الناسإلىبهابرزطائشٌومنهم.حين)2(

.للاَخرين)3(

1(

2(

31

كانواأنهمبهؤلاءوالظن.وللمعركط،الطيبولأثي،المقفعلابنذلكمنشىءيعزى

وَلَكِن):حدعلىيكونأنإلا،المحاولةهذهفيالشروععنوأذواقهمبعقولهمغنىفي

.،دراز1(026:الآبةابقرةسورةأ!قلبيليَطمئِنَ

البهائية()و(القاديانية)نحلتيزعماءوضعهاالتيالكتبلّلكعناشهرماذلكمن

وكلماتقرآنيةآياتمنركيكأتلفيقألفقوهاوقد،كالقرآنلهمدينياًدستوراًلتكون

ولكن،الألوهيةأوالنبوةلأنفسهمفيهاوادعوا،وفروعهالإعلامأصولفيهاوبدلوا،عامية

الس!نَوْريخفىكا-فأخفوها،طالعةالعلموثهسالكتبتلكيذيعواأنيجسروالمأتباعهم

لقبولالنفوسفيهوتستعد،والاَداببالعلومالجهلفيهيفشووقتيجيءأنإلى-سَلْحَتَه

.،درازأالدهرآخرفلينتظروا.أمثالها

شيئاًصنعوما،القرآنمثلبكلامإليهيوحىأنهزعمفقد،الدجالمسيلمةمثلذلك

إنا):كقوله،بعضأويبدلألفاظهااكزفيسرقالقرآنمنآيإلىيعمدكانأنهإلا

بألفاظالفرآنيةالكلماتموازينعلىيجيءأو(وجاهرلربكفصل،الجماهرأعطناك

والخابزات،عجناًوالعاجنات،طحناًوالطاحناتأ:كقوله،سوقيةومعانسوقية

حدإلىنزلبل،نفسهبأسلوبيحتفظأنقحعرثطوهويستطعلموهكذا(خبزاً

والأغالطالأشعاربقلبوتفككهممداعبتهمفيالصبيانيأتيهالذكطالعبثوأقى،الإسفاف

،والإفسادالمحاكاةهوبل،شىءفيالمعارضةمنلي!ركلههذاأنيخفىولا،وجههاعن

لي!رتمثالذلكعلىوهو،فيهروحلاتمثالابالإنسانيستبدلمنكمثلإلامثلهوما

بأسلوبنفسهفتؤديهالمعانيمنمعنىإلىتعمدأنالمعارضةوإنما.الفنجمالمنثىءفيه

يحاولفإنماالقرآنيةالمعافيفيذلكيحاولومن.يزيدأوبلاغتهفيالأصليوازيآخر

أخرىمعانفيالقرآنأسلوببمثليجيءأنيحاولمنبل.شاهدأصدقوالتجربة،محالاً

التحدكططرقمنكانولذا.مطمعغيرفيطمِعفقدوالحكمةالصدقفيهايتحرىلا

.(3!:الآيةهودسورةأ!مُفتَرياتمِثلِهِسُوَربَعشْرِ)طولبواأنللعرب

-أنيردلمأنه:الرافعيالأديبفهمهماهومسيلمةأمرفينفهمهوالذيهذا
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العبرتلكفيفلنيظرأخرىمرَّةالتجربةهذهيعيدأننفسهحدَّثتهفمن

يشاء.مافليصنعيَستَحِلمومن.بأحسنهاوليأخذ

متواضعأديب:الثانيةالشبهةأ

،الفحولمنغيرهعندالقدرةهذهيتوهم

أعلىهومنالنايع!فيرأىأنهعندهالشبهةمدخلكانإنوأما-2

هذافرسانمنأنااكنلملعنا:نفسهفيفقال،الصناعةهذهفيكعباًمنه

يسيراًيكونالأمرهذالعلَّ،يدانالقرآنمعارضةفيلييكنولم،الميدان

إلىارجع:لهنقولهذافمِثل(بياناًوأسحرلساناًمنىأفصحهومنعلى

قالوافإن؟بمثلهيأتواأنيقدرونهلفاسألهمعصركأدباءمنالذكرأهل

طاقةلااقالواوإن(!برِهانكمهاتوا)فقل(هذامثللقلنانشاءلوالك

الِإعجاز؟علىشهادةَالعجزمنأكبرشىءفقل:أيُّ(بهلنا

أمرهايلتبسأنمنأوضحالناحيةهذهكانتإذ،البيانيةالصناعةناحيةمنللقرآنيعرض-

استهواءالىسبيلهيتخذأنأرادوإنما.العربمنأحدعلىتلبيسهايستيمأنأو،عليه

العربرأىأنهذلك.نفوسهمفيتأثيراًوأقربعليهأهونظهاأخرىناحيةمنقومه

الذممطالقلقالسجعهذامنالكهانأساليبعامةوكانت،الجاهليةفيالكهانتعطم

لايقول،لْصيحرجل.نجيحأمر.جليحيا":كقولهم،الجنكلاممنأنهيزعمون

الأسجاعهذهمثليطعجعلفكذلك.عمرإسلام:المناقبفيالبخاري"افةإلاإد

ضربوالكهانةالنبوةكأنما،محمدإلىيوحى؟إليهيوحىأنهليوهمهم،القرآنمحاكاةفي

بالكذبيعرفونهأضياعهمنكثيرونكانفقد،أيضأالحيلةهذهفييفلحلمأنهعلى.واحد

صادقاً،النبوةدعواهفيولا،حاذقأالكهانةتعاطيهفييكنلمإنهويقولون،والحماقة

.،دراز(1مُضَرصادقمنإليناأحبربيعةكذاب):قائلهمقال؟إياهاتباعهمكانوانما

القائلأما،3866الأنصارمناقبفيالبخارىرواهالمذكورالسجعحديث:قلت-

منهفسمعالكذابمسيلمةإلىجاءحينماافرممططلحةفهو(..أحبربيعةكذاب)

صادقمنإليناأحبربيعةكذابولكن،صادقمحمدأوأن،كذابأنكأشهد):قالثم

.3/286الطبريتاريخ.(مضر
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أحداًأنالتاريخينبئك؟الأولىالقرونبالما:فاسألهالتاريخإلىارجعثم

أنغضواالذينالنفربضعةوأن،أعصارهمنعصرفيالقرآنأمامرأسهيرفعلم

.النسيانذيلآثارهمعلىالدهروسحب،والهوانبالخزيباءواإليهرءوسهم

نزوليعصرفيأنفسهماللغةأهلعلىالعجزهذاالتاريخسجَّللقد.أجل

،العروالبيانعصورأزهىهو؟القرآننزولعصرماأدراكوما.القرآن

ماالأممنأمةفياللغويةالمجامعبلغتوهل.اللغويالتهذيبأدواروأرقى

اللغةهذهأدركتحتى،بلغتهاالعنايةمنالعصرذلكفيالعربيةالأمةبلغته

هذهما؟..وأساليبهاكلماتهاتهذيبالبشريةالطاقةبقدرلهموتمَّ؟أشدَّها

إنها..؟وهناكهناالمرفوعةالمنابرهذهوما،الصحراءفيالمحشودةالجموع

بضاعةإلاهىوما؟صناعاتهموأجودبضائعهمأنفسفيهاتعرضالعربأسواق

أحسنهاواختيار،ونقدهاعرضهافييتبارون،والخطابةالشعروصناعةالكلام

رجالهمذلكفييستومم!،التنافسأشدفيهاويتنافسون،بهاوالمفاخرة

.متأدِّبعلىبخافٍوغيرهماوالخنساءحسَّانأمرُوما.ونساؤهم

وإذا.منهإلاانفضتقدالأسواقوإذا..القرآنجاءأنإلاهوفما

يقترحأو،يجاريَهأويُباريَهأنأحدقدرفما.عنهإلا..صَفِرَتقدالأندية

واحدةتقديمأو،كلمةزيادةأو،كلمةحذفأو،بكلمةكلمةإبدالفيه

علىفتحهبل،المعارضةبابعليهميسُدَّلمأنهعلىذلك.أخرىوتأخير

ذلكعليهموكرَّرتحدَّاهمبل،جاعاتأوأفراداًإليهدعاهمبل،مصراعيه

فالأخف:الأخفإلىمعهممتنزلاًبهممتهكماً،شتىصورفيالتحدي

.)1(بمثلهيجيئواأنمرةأولفدعاهمء

مثله.سُوَربعشر)2(يأتواأندعاهمثمء

.الطورسورةمن34والآية،الإصاءسورةمن88الآيةفي؟)1(

.هودسورةمن13الآيةفيب!)2(
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معله.)1(واحدةبسورةيأتواأنثمء

.معله)3(من)2(واحدةبسورةثم!

.استطاعواومنشاءوابمنيستعينواأنمرةكلفيلهموأباح*

الِإش!اجتمعتِفَنِ)فقالمواربةغيرفيبالعجزكلهوالعالمرماهمثمء

بضُهُمكانَوَلَوبِمثلِهِيأتونَلاالقرآنِهذابِمثلِيأتواأنعَلَىوالجِنُّ

وَلَنتفعلوالَمْفَإن)وقال،،88:الآيةالإصراءسورةأ!وظَهيراًلبصى

والحِجَارة!النَّاسىُوقودُهاالتيالنَّارَفاتَّقُوائفعلوا

.،24:الآيةالبقرةسورةأ

!استفزازوأي،إلهابأيفانطر

هدَّدهمثم!تفعلواولن)قولهفيالمؤبدالباتّبالحكمعليهمأجهزلقد

صمتوالَمايتحركلسانفيهمكانلوفلعمري.بالأحجارسواهمثم،بالنار

موضعمنهمأصابوقد،الأعزاءالضيموأباة،الألداءالأعداءوهممنافستهعن

سُلماًولا،معارضتهإلىمنهاينفذونثَغرةيجدوالمولكنهم.وفخارهمعزتهم

اسطاعوافما،شاخطودأماممنهأنفسحهموجدوابل،مزاحمتهإلىبهيصعدون

يونس.سورةمن38الاَيةفيكا)1(

.البقرةسورةمنvrالاَيةفيكا)2(

كأف،يماثلمماضيءطلبإلىالمماثلطلبمنالمرتبةهذهفيمعهمتَنَزلَكيفانظر)3(

ومطلقها،المماثلةجنسفيهبشيءتأتواأنحسمبكمبل،العامةبالمماثلةأكلفكملا:يقول

كانولذا.التنزلمنيمكنماأقصىوهذا،التحديدلاالتقريبعلىمثلايكونوبما

البقرةسورةفيالا(مثلمن)بلفظالتحدىيجيءفلم،نزولاًالتحديصيغآخرهو

هذافتأمل:بمكةذلكقبلنزلتالتيالسورفي(مثله)بلفظالمراتبوسائر.المدنية

وآدابهبهدايتهوالانتفاع،كابهأسرارلفهموإياكيوفقناأناللّهواسأل،طريففإنهالفرق

،درازأ

501--



كانما،عجزهمواستيقنواقدرتهممناستيأسواإذاحتى..نقباً)1(له

وظك.الحروفبدلالسيوفواستنطقوا،الحتوفمتنركبواأنإلَّاجوابهم

يستطيعلامنوكل،والبرهانالحجةفيمغلوبكلإليهايلجأالتيالحيلةهي

.واللسانبالقلمنفسهعندفعاً

وجاء،نفسهءامريكلليجربقائموالتحديالقرآنعصرومضى

تنحرفولم،أنسابهمتختلطلمأقوامٌوأطرافِهاالباديةوفيبعدهالذيالعصر

منالدينهذايأتوا)2(أناستطاعوالومنوفيهم،سليقتهمتتغيرلمو،2ألسنتهم

،لفعلواأوائلهمعنهعجزماعلىالقرآنأمرمنقادرونأنهمويثبتواأساسه

فعل؟يشتهونماوبينبينهموحيل،خاضعينلهأعناقهمذَلتولكنهم

قبل.منبأشياعهم

نأغير،الوارثونأهلهاعناللغةَهذهوورث،القرونظكمضتثم

المطلبهذافيطمعاًوأقلعجزاًأثهـمدكانوا،بعدمنجاءواالذينهؤلاء

أسلافهم،علىالتاريخشهادةإلىمضافةأنفسهمعلىشهادتهمفكانت.العزيز

يزالولا..وبرهافيوجدافي:طريقينمنأمامهمقائماًالِإعجازبرهانوكان

عليها.ومنالأرضالدّهيرثحتىوالقرآنالناسدأبهذا

العربمعارضةعدم:الثالثةالشبهةأ

عجزهم،بسببلا!همانصرافبسببكانربماالقرآنلأسلوب

معارضةفيبشيءأحديأتلمأنهعملتُقد،نعم:لناقالفإن-3

بناهالذيالسدوجلعزاللّهفيهايصفالتيالاَيةهذههناالمؤلفامشعاروقد.ثَقْباً:نَقْباً)1(

بصفتين:وجلعزاللةوصفهوقد،الأرضفيالإفبسادمنومأجوجيأجوج!نعالقرنينذو

وملاسته.لارتفاعهيرتقىلاأنه-أ

وسمكه.لصلابتهيخرقلاأف-ب

.الأساسمنويقلعوايهدموا:يأتوا)2(
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قدرتهم،حدودعنخارجاًيكونالناسيفعلهلمماليحكلولكن.القرآن

التىالأسبابقياملعدمالاختياريةأفعالهجنسمنهوفعلاًالِإنسانتركفربما

عنهإرادتهوصرفهمتهثبَّطَإلهيّاًصارفاًلأنأو،عليهتبعثأنشأنهامن

قدرتهوعاقآلاتهعطَّلفجائياًعارضاًلأنأو.إليهالداعيةالأسبابتوافرمع

يكونالأولينالفرضينفعلى.نحوهإرادتهتوجهبعدالفعلذلكإحداثعن

الفرضوعلى.بمثلهالِإتيانعنعجزاًلابشأنهاكتراثقلةَالقرآنمعارضةعدم

طبقتهعلوجهةمنفيهليحلمانعلكن،حقاًعنهعجزاًتركهيكونالأخير

لهالعلياالقدرة)1(حمايةهوخارجيِّلمانعبل،البشريةالقدرةمستوىعن

بمثله.الناسلجاءالمانعهذاأزيلولو،المعارضينمعارضةعنإياهوصيانتها

.بحالموضوعناعلىتنطبقلاكلهاالفروضهذه:لهقلنا

.متضافرةموفورةكانتالمعارضةعلىالباعثةالأسبابفإن:الأولأما

الذيالمتكررالبليغالتقريعذلكمنخصمكحميةاستثارةفيأقوىشءوأي

وحدَهكافٍالتحديهذاإن؟عملكمضاهاةعنعجزهفيهمعلناًإليهتوجهه

فكيف.طاقتهتبلغهبمانفسهعنللدفاعهمتهوإشعالالجبانحفيظةإثارةفي

الذيالعملكانلووكيف؟والحميةالأنفةعلىمجبولاًتتحداهالذيكانلو

وكيفالماهرالمدرَّبفيهاهووالتي،يفاخربهاالتىصناعتههوبهتتحداه

تبتغيكنتلووكيف؟الطريقوضلالالرأيبسفاهةترميهذلكمعكنتلو

بينالصلةوقطع،عوائدهومحو،عقائدههدْمَالجدليةالحربهذهوراءمن

ومسعتقبله؟ماضيه

فياعترافاًكانوإنوهو،المعتزلةمنالنَظَّامعناشتهرالذي،بالضرْفةالقولهوهذا)1(

طعماً.للبلاغةيذدتىلمممنشبههأوأعجميإلابهمدلاأنهإلاغحازبصحةالجملة

ماخلافيعدوهو،العربيهعلماءمنأحدولاالجاحظتلميذهعليهيتابعهلمولذلك

.،درازأسنبينه؟أنفسهممنالعربعرفه
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وأيقظت،ثمراتهابالفعلآتترأيناهاقدالأسبابهذهفإن:الثاليوأما

شغلهمهووالقرآنمحمدأمرُكانحتى.حدودهاأبعدإلىالمعارضينهمم

وأباللطف.لمقاومتهالوسائلمنوسيلةيدَعوافلم،الناصبوهمَّهم،الشاغل

بها:وتذرعوااستنبطوهاإلابالعنف

.)1(دينهمإلىقليلاًويركنلهملِيَليندينهعنأيخادعونهء

.)2(دعوتهعنليكفوالملكبالماليساومونهأم*

1(

2(

ألمأو،باَلهتناتمسحتعال.محمديا:لهفقالواا!لم!النبيإلىقريشمنرجالجاءإ

أوحيناالذ!طعَنِليَفتِنُوئككادُوالَوان)تعالىقولهفنزل.دينكليمعكوندخلباَلهتنا

.،درازأجيدبسندمردويهابنرواه!،73:ا!يةا!صراءأ!ورة!إليك

352المنثورالدرفيالسيوطيعزاه:قلت- / tإسحاقلابن231النزولوأصباب

نزولهاسببفيوردماأصحهذا:النزولأصبابفيقالثم،مردويهوابنحاتمأثطوابن

هـ.أ.جيدإصنادوهو

لَنَائفْجُرَحضىلَكنؤمِنَلَنوقالوا)تعالىقولهفيهانزلالتيالطويلةالقصةإلىإيماء"

متصلبسندجريرابنرواها.فوقهافما،09:الآيةالإصراء!ورة!!يَنبُوعاًالأركومِن

.،دوازأصحيحمرسلشاهدولها،مبهمفيه

عليهفعرضواا!اللةرسولإلىجاءواقريشاكابرأنالقصةهذهحاصل:قلت-

مَ!بهكانإنالعلاحأو،عليهمالمُلْكأو،والشرفالسؤددأو،يريدكانإنالمال

يطلبلاأنهوأبلغهم،بهظنوهمابنفيفأجابهم،الد-شهذايتركأنبشرط،الجنمن

يبسطوأنحولهمالتيالجبالعنهميبعدأنربهيسألأنمنهفطلبوا.الإسلامسوىمنهم

ملائكة،لهماللةيرسلوأن،آبائهممنمضىمنلهمويبعث،الأنهارفيهاويُجريبلادهم

لمج!إّاللةرسولمنأحدهمطلبثم،وجناتوكنوزقصوزكلّي!إّللنبييكونأنأو

يشهدونالملائكةمنوأربعةالقرآنمنبنسخةويأقالسماءإلىفيهيرقىسُلَّماًيتخذأن

للحق.طلباًلاوالعنادوالاستهزاءالسخريةسبيلعلىبالطعذلكوكل...بالرسالةله

للطبري4/367المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه،15/164الطبريرواء

مرسلبشاهد126النزولأصبابفيوقواه،حاتمأثطوابنالمنذروابنإسحاقوابن

منصور.بنسعيدسننفي
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حتى،الأقربينعشيرتهوعنعنهالزادوبحبس،بمقاطعتهيتواصونأم*

.)1(يسلموهأوجوعاًيموتوا

أحديسمعهأنخشيةالمسلميندورمنيخرجأنالقرآنصوتيمنعونأم"

.)2(أبنائهممن

والمطاعن.الشبهاتفيهيلقونأمء

القبائلمنيعرفهلامنعنهليصدواوالجنونبالسحرصاحبهيتهمونأمء

المواسم.فيالقادمة

.يُخْرِجوه)ْ(أويقتلوهأوليُثْبِتوه)4(به)3(يمكرونأم*

وبنيهاشمبنيعلىوكنانةقريشفيهاتحالفتالتيالجائرةالصحيفة!خبرإلىإيماءاً)1(

عنالشيخانرواه.!الّهرمولإليميسلمواحىل!ايعوهمولايناكحوهمألاالمطلب

منزل!ا":الوداعحجةوفيالفتحغزوةفيا!لمّهـء!النبييقولالمحالفةهذهشأنوفي.الزهري

.،درازأالشيخانرواه"الكفرعلىتقاممواحيثكانةبنيبخيْفالّهشاءإنغداً

فيومسلم،0915الحجفيالبخارىرواه:عليهمتفق:الاًولالحديث:قلت-

.344الحج

.43rالحجفيومسلم،9815الحجفيالبخارىرواه:عليهمتفق:الثافيالحديث

تهوىكانتإذ،دارهفناءفيالقرآنبقراءةبكرأبويستعلنأنقريثرأشرافيطقلم(2)

.يفتتنواأنالمشركونفخشي،لقراءتهيستمعونوعبيدهمونسائهمأبنائهممنأك!دةإليه

الإعلانعلىأصرإذامنهجِوَارهيستردأنفأمروه،بكرأباأجارقدالدغِنَةابنوكان

.،دوازأالبخارىرواهالحديث.فعلوقد.بقراءته

.5093الأنصارمناقبفيأتموبسياق،7922الكفالةفيالبخارىرواه:قلت-

يُخرِجوكَأويَقْتُلوكَأولع!بِتوكَكفرواالذينَبِكيَمكُرُلَماذْ)وجلعزاللةلقولإشارة)3(

.،03:الاَتالأنفالصررةأ!الماكِرِينخيرُواللّهُالةُويَمكُرُويمكرونَ

معها.يقوملاجراحةيجرحوهأويحبسوه:يثبتوه)4(

مكة.منأى:فيجوه)5(

بإسنادعباسابنحديثمنأحمدذكر:7/278البارىفتحفيحجرابنالحافظقال،

تريشتشاورت:قالالاَية!...كفرواينَاللىبِكيَمكُرُلَهاذْ)تعالىقولهفي":حسن

--كلث!إّالنبييريدون-بالوثاقفأثبتوهأصبحإذا:بضهمفقال،بمكةليلةً
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محاربته.فيوأهليهموأموالهمبمهجهميخاطرونأمءؤ

؟لملابنانهعنهقيوفلةئقرَ/قعنىتالناغلًاكلههذ/أفطق

نأهولِإسكاتهالوحيدالطريقأنعلىدلهمقدوهوهذاكللماذاثم

عليهموأبقىإليهمأقربذلكيكنألم؟بهجاءهمالذيمثلبكلاميجيعوه

وكان،البابهذاإلاكلهاالأبوابطرقواولكنهم؟يدهمفيأمرهكانلو

الطريقهذاركوبمنعليهمأهونأولئككلوالذلوالققروالأسرالقتل

العجز؟هوهذايكنلمإنالعجزيكونشيءفأي.عليهدلهمالذيالوعر

النبىشخصإلىموجهةتكنلمكلهاالحملاتهذهأنريبلا

مكارمإليهموتحبِّبهم،أرحامُهمعليهمتَعطِقهمقبلُمنكانوافقد؟وأصحابه

؟البيوتداخلفيولاالصدورفيالقرآنإلىموجهةتكنلمأنها؟.أخلاقهم

إلىمصوَّبةكانتإنما.يشاءكيفبيتهفيربَّهامرويعبدَأنمنهمقبلوافقد

.العرببينونشرهالقرآنهذا)1(إعلانهو،واحدلخطرومُقاوِمة،واحدهدف

دعوةأنهإلابالقرآنالِإعلانمننقَمواماأنهمروعكفييَهْجِسمَنَّولا

فحولمنحُنفاءُالعربفيكانفقد،كلا.فحسبجديددينإلىجديدة

)1(

ذلك.علىالخ!نبيهاطةفأطْلَعَ.أخرجوهبل:بضهموقال.اكملوهبل:بضهموقال

.أ!الحديث"00بالغارلحقحىا!!رالنبيوخرجالليلةتلكاعا!!النبيفراشعلىعليفبات

المدينةفينزلتالاَيةهذهأنعلىالمفسرينوغالب.1/348أحمدرواه:قلت-

المشركين.كيدمنأنجاهإذعليهاللهبنعمةعهم!%اللهلرسولتذكيراً

الناسعلىنفسهيعرضكانحيماوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبىيقولذلكوفي

رواه"ربكلامأبلغأنمنعوفيقريشاًفإن؟قومهإلىيحملنيرجلألا":الموقففي

.أدرازأ"أتلو"أنمنعوفي:يقللمو"أبلغ"أنمنعوفي:قولهفانظر،والترمذيداودأبو

القرآنفضائلفيوالترمذى،4734السنةفيداودأبورواهالحديث:قلت-

وصححه.3/322،933،093وأحمد،102المقدمةفيماجهوابن،2592

.4791الصحيحةفيالألبافي
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وكانت،وغيرهما،الصَّلْتألمطبنواميَّة،ساعدةبنكقُسِّ؟والشعراءالخطباء

.الفطرةدينمنالقرآنإليهدعاماإلىبالدعوةمشحونةوأشعارهمخطبهم

ذاكما؟غيرهأمرمنيَعنِهملمماوقرآنهمحمدأمرمنأهمَّهمقدبالُهمفما

قوةقرآنهفيأحسواوأنهم،الناسشأنَيشبهلاآخرشأناًلهوجدواأنهمإلا

وأنهم،صوتهصدىيصلحيثسلطانهيبسطأنيريد،جارفاًوتياراًغلابة

،هِجِّيراهم)1(هىالتيالكلاميةالمعارضةطريقمنلمقاومتهسبيلاًيجدوالم

عندهمالوحيدالطريقكانجرمفلا.بهتحداهمالذيالمباشرالطريقهىوالتي

كلفهممهماالناسوبينالقرآنهذابينالوسائلبمختلفالحيلولةهولمقاومته

منبعدهمفيمنالسنةمضتوكذلك.فعلوا)2(وكذلك.تضحيةمنذلك

.هذايومناإلىالقرآنأعداء

أصابهملِعارضالقرآنمضاهاةعنعجزهمكانلوفإنه:الثالثوأما

نأبعدإلاالعَجزُذلكلهماستبانلمَا،مقدورهمفيشىءوبينبينهمحال

بزواليحسَّأنلامريءكانمالأنه؟عليهقدرتهمويجرِّبوا،إليهألسنتهميبسطوا

محاولةبعدإلَّاوالقعودالقيامعلىكقدرتهعليهيقدركانشىءعنقدرته

هذهفيمنهميشرعلمو،التجربةهذهعنقعدواأنهمعلمناقدونحن.وتجربة

منالطبيعىيأسهمعلىآيةذلكفكان.رأياًوأسفههُمعدداًأقلُّهمإلاالمحاولة

عنكعجزهم،عتيدفطريعجزعنهعجزهمبأنشعورهموعلى،أنفسمهم

العلمبهذاغنىفيكانواوأنهم،السماءمنالنجومتناولوعن،الجبالإزالة

.والتجارببالمحاولاتعليهالدليلطلبعنالضروري

أدركهموإنمابدءذيباديءعنهعجزهميعرفوالمكانوالوأنهمعل

أنفسهم:منإذاًعجبهملكان،كلامهممستوىفيبأنهشعورهمبعدالعجز

وشأنهم.دأبهم:هَخيراهم)1(

.33صهامشفيللقرآنوحماعهمبالمشركينالمسلمينواختلاطالحديبيةصلحأثريراجع2()

--111



بينهمفيمايتساءلونولجعلوا؟الثُّمام)1(طَرَفعلىمنهموهوبهعَيُواكيف

؟كلامككلهوالذيالكلامهذامعارضةعنألسنتنافعقدأصابناداءأي

محاذاته.فيمنهبشىءفجاءواالعجزيصيبهمأنقبلالقديمبيانهمإلىلرجعواأو

عجبهممَثَارَهونفسهُالقرآنُوكان،جديدولابقديمفيهيجيئوالمولكنهم

مهلةتمضىأنقبلمنلسماعهسُجَّداًيَخرونكانواإنهمحتى،وإعجابهم

الشعورهذايغلبهكانمنمنهمإنبل،)2(كلامهموبينبينهفيهايوازنون

.()3(بشربقولهذاما):صحيحاًاعترافاًلسانهعلىفيفيض

مَنْ:الرابعةالشبهةأ

اللغويةالناحيةمنليسالقرآنإعجازأنيظن

،قواعدهولامفرداتهفيالعربلغةعنيخرجلملأنه

القرآنمعارضةعنالناسسكوتأنالاَنتبينتُقد:قالفإن-4

بهيسموالِإعجازأسرارمنسراًالقرآنطبيعةفيوجدواوأنهم،عجزاًكان

مظانمنتكونأنيمكناللغويةناحيتهأنأفهملمستولكنى.قدرتهمعن

العربية:لغتهمفيالعربمعهودعنيخرجأجدهفلاالقرآنأقرألأفي،السرهذا

وعلى،وآياتهجملهُالفَتْكلماتهمومن.كلماتُهرُكِّبَتْحروفهمفمن

تناوله.فيصعبيطوللابالباديةنبتهووالثمام،تناولهيصعبلاما:الثبامطرفعلى)1(

النجم،سورةفيأيأبالنجما!نم!النبيسجد!:قالعنهمااللةرضىعباسابنعن)2(

iالتفسيرفيالبخاركطرواه.!والإنسوالجنوالمشركونالمسلمونمعهوسجد Al Y.

سجدةفيهاأنزلتسورةأول):قالعنهاللةرضىمسعودبناللةعبدوعن

أخذرأيتهرجلاًإلا،خلفهمَنْوسجد!!اقةرسولفسجدقال،!وَالنَّجْمِ)

.!خلفبنأميةوهو،كافراًكُعِلَذلكبعدفراًيته،عليهفسجدثرابمنكفاً

.501الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم،4863التفسيرفيالبخاركطرواه:عليهمتفق

ا.`)lصفيبتمامهالحديثقيسياً)3(
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العربتَعرفْهلمالقرآنمفرداتفيجديدفأي.تأليفهجاءالتألففِىمناهجهم

طرائقهامنالعربتعرفهلمالقرآنتركيبفيجديدوأي؟وأبنيتهاموادهامن

.؟اللغويةطاقتهمفوقبماجاءهمقدإنهنقولحتى،مذاهبهافيبهتأخذولم

كلامهمفيالعربسننعنلغتهفييخرجلمالكريمالقرآنأنأما:لهقلنا

فيأدخلكانوبذلك.فيهريبلاحقجملتهفيفذلكوتركيباًإفراداً

لَولاَلقالُواأعجَمِيّاًقُرآناًجَطنَاهُوَلَو)الأعذارقطعفيوأوضح،الِإعجاز

.،44:الاَيةفصلتسورةأ!؟!وَ!وَبِيّأجمَميأآ؟"ولفُم!لَتْ

:البنيانصنعةكمثلالبيانصنعةمعلأنعنكذهبفهلبعدوأما

فييخرجونولا،الأرضفيتكنلمبِناءمادَّةَيخلقونلاالبناعونفالمهندسون

مرفوعة،جدراناًيكونأنيصنعونهمايعدوولا،العامةقواعدهاعنصنعتهم

فيذلكوراءصناعاتهمتتفاضلولكنهممشرَّعةوأبواباً،موضوعةوسقُفاً

تعميقوفي،والقُرالحرِّمنللناسواكَنَّها،الدهرعلىوأبقاهاالموادأمتناختيار

بالمساحةوالانتفاع،حاملهعلىمنهاالمحمولوتخفيف،البنيانوتطويلالأساس

الضوءيتخللهابحيثوالأبهاءالحجُراتوترتيب،الكثيرةالمرافقفياليسيرة

وأمنهبشيءيخلمنومنهم،جلهأوكلهبذلكيفيمنفمنهم.والهواء

بعيداً.تفاوتاًفيهاالهندسىالذوقيتفاوتوالزخرفالزينةمنفنونإلى..أشياء

شتىطرائقعلىالواحدالغرضيؤدونالواحدةاللغةأهلترىكذلك

منوضعولاكلامهممنكلمةمنوما،والقبولالحسنفيحظهايتفاوت

الاختيارحسنولكنه.الجملةفيوقواعدهااللغةموادعنبخارجأوضاعهم

ويثلج،!عَكيسترعيحتىبالكلاميعلوقدوالأوضاعالموادتلكفي

حتىبهينزلقدذلكمنضيءفيالاختياروسوء.قلبكويملك،صدرك

طبعك.منهوينفر،نفسُكمنهوتَغعى)1(،أذنُكتمجَّه

.ءالقىنبيليحدثكا،تجيثر:تغثى)1(
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وفيها،والمبينوالمجمل،والمقيدوالمطلق،والخاصالعامفيهااللغةأنذلك

الإحميةالجملوفيها،والإنشاءالخبروفيها،والإيماءوالفحوىوالإشارةالعبارة

،والإيجازالإطنابوفيها،والمجازالحقيقةوفيها،والإثباتالنفيوفيها،والفعلية

وفيها،والتنكيرالتعريفوفيها،والعطفالابتداءوفيها،والحذفالذكروفيها

أغراضهم.إلىالناسينفذالمسالكهذهكلومن..جرّاًوهلموالتأخيرالتقديم

،يتفرقونشعابهافيهمبل،جملةاللغةأوضاععنمنها/بوضعوناكبينغير

.يلتقونحدودهاوعند

وليس،موطنكلفييجملبالذىالمسالكهذهمنشىءليسأنهبيد

ولأصبحت،طالبهعلىالأمرلهانإذاً.موطنكلفييقبحبالذيمنهاشىء

فإن،كلا.واحدةنَغْمةععهموفط،واحداًطعماًالناسلسانفيالبلاغة

آخر،حيناًغايتكعنبكويقصِّر،حيناًمأمنكيبلغكقدالواحدالطريق

موضعفيبعينهاتراهاثم،الضائعةكالخرزةماموضعفيتراهاكلمةورلب

يُسلكبأنأحقأيهاالطرقهذهاختيارفيإذاًفالشأن.اللامعةكالدرةآخر

مقصد:مقصدٍإلىتوصيلاًأقربوأيها،غرضغركوفي

للشبهة.وأدحض.بالحجةأقومأيهاالجدالففيء

للواقع.تمثيلاًأدقأيهاالوصفوفي،

.بالطباعوأرفقالأعاععلىأخفأيهااللينموطنوفيء

.الموقدةالناربتلكالأكمدةعلىاطلاعاًأشدأيهاالشدةموطنوف!*

.الزمانعلىلطراوتهوأبقىالبيانبحاجاتأوفىأيهاالجملةوعلىء

الشُّعَب،كثيرالاختيارمجاللأن،يسيرغيرعسيرالاختيارهذافيوالأمر

استعراضفيسواءليسواوالناس.والتراكيبالمفرداتصورفيالألوانمختلف

فربَّ.فيهاالاختيارحسنعنفضلاً،بينهاالموازنةعنفضلاً،الألوانهذه

هُدِىَعمامنهماكلويغفُل،صاحبهعنهغفَلَماإلىأحدهمايهتدممطرجلين
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،هناكتحصلهماوجهينيَعدِلهاهنايفوتكواحدوجهوربَّ.الآخرإليه

بالعكس.أو

خاصةصورةتتولد،قولهفيالقائليلاحظهاالتيالملاحظاتجملةوعن

العنصريةالمركباتتلكفي(المِزَاج)مَثَلُالمعنويةالمركباتهذهفيمَثَلُها

حسبهوعلى.الطريقةأوبالأسلوبنسميهالذيهو(المِزَاج)وهذا.المادية

.والقبولالحسمنمنحظهوفي،الكلامدرجاتفيالتفاوتيقع

لهيتخيرالقولشئونمنيتناولهشأنكلفيأنهالقرآنلغةفيفالجديد

وأقبلها،للشواردوأجمعها،المرادبالمعنىرحماًوأمسعها،المواذأشرف

أحقوهيبهاأحقهوالذمم!موضعهافيذرةمثقالكلويضع،للامتزاج

ولا،الكاملةوصورته،الناصعةمرآتهإلالفظهفيالمعنىيجدلابحيث:به

،يومبعضأويوماًلا.المكينوقراره،الأمينوطنهإلامعناهفياللفظيجد

بدلاً،بساكنهيريدالمكانفلا،العصوروتجيءالعصورتذهبأنعلىبل

الأسلوبهذامنيجيئكالجملةوعلى..حِوَلاًمنزلهعنسيالساممنولا

.البيانصناعةفيالأعلىالمعلهوبما

نُعجلِكأنقصدنامنوليس.تفصيلهلهوإجمال،دليلهلهمظلثهذا

لتعلبمالضبهةهذهعنكنزجأنأردناوإنما.وتفاصيلهأدلتهفيبالبحثالاَن

جديرةاللغويةالناحيةهذهوأن،عرركلامككلِّعرلىكلامكلليسأن

.الاعجازحدّإلىصاعدةًأو،العجزحدّإلىنازلةًالقوىفيهاتتفاوتبأن

المضمارهذانمطالغايةوبلوغهسبقَهالكريمللقرآنتعرفأنأحببتفإن

لكسبيللاأنهفاعلمالكلامدرجاتبينالفصلقوةَتُرزقلمبعدُوأنت

مسلّماًحكمهتأخذأنسبيلكوإنما.وخبرةحس!عنالشأنهذانمطالقضاءإلى

نقدمأنعليناحقكمنيكونوأذاًبهالعارفينبشهادةفيهوتقنعأهلهعن

:المعالهذاالآنفخذ.شهاداتهممنمعالألك

115--



وسلم،آلهوعلىعليهاللّهصلىاللّهرسولإلىالمغيرةبنالوليدجاء11

له:فقالفأتاه.جهلأباذلكفبلغ.لهرَقَّكأنهالقرآنعليهقرأفلما

محمَّداًأتيتفإنك،ليعطوكهمالاًلكيجمعواأنيرونقومكإن.عميا

:قال.مالاًاع!ثرهامنأفيقري!ثنعلمتْلقد:الوليدقال.قِتلَهلمالتتعرض

فواللّه؟أقولوماذا:قال.وكارهلهمُنكِزأنكقومكل!لغقولاًفيهفقل

بأشعارولابقصيدِه)2(ولابِرَجَزِه)1(لابالشِّعرمنيأعلمرجلفيكمما

وإنلحلاوةلقولهإنوواللّه،هذامنشيئاًيقولهالذىيشبهماواللّه.الجنّ

يُعْلَى.ولاليعلووإنه،أسفَلُهمُشرِق،أعلاهلمنيزوإنه،لطُلاوَة)3(عليه

صحيحوقالcعباسابنعنالحامرواه)4(الحديث"00تحتهماليحطِموإف

.)5(البخاريشرطعلى

2(

3(

(t

5(

النفس.فيوقعولهالسمعفيسهلوزنه،لاضطرابهرجزاًسُئىَ،الشعرمنضرث:الرجَز

الشعر.منبيتاًعشرخمسةعلىزادماوهي،قصيدةجمع:القصيد

.والقبولوالبهجةالحُسْن:لطُلاوَة

قومكعنكيرضىلا:لهوقالالولدعلىألخجهلأباأن":وهى،بقيةللحديث

عنيأثرهسحرهذا:قالفكرفلما.أفكردعني:الويدقال.فيهتقولحى

ممدوداً!مالألهوجعلتُ!وحيداًخلقتُومَنذَرْض!ي)تعالىقولهنزلذلكوفي.!يخره

عنيدا3ًلآياتِناكانإنهكلَّا!أزيدأنيطمعُثم،تمهيداًلهومهد!!شُهُوداًوبنينَ

ثم!ذظرثم!قدَّردفكُلَثم!قذَركيففقُتِلَ!وقذَرفكرإذه!ع!عُوداًسأرهقُه

البشرِ!قولُإلاهَذاإنْ!يُوثرسحزإلاهَذَاإنْفقال،واستكبرأدبرَثم،وبَسَرَعَبَسَ

بذلهالذىالعنيفللجهدالقرآنتصويرفانظربعدهاوما25،-11:الآياتالمدثرأصورة

وبسر،عبسثم،نظرثم،وقدرفكرإنه:يقولحيثالثافيحكمهإصدارفيالرجل

مخالفةعلىنفسهويستكره،فطرتهيقاومكانأنهكلههذاومعنى.واستكبرأدبرثم

نزولاًقالمايقولأنوأخيراًاستطاع...يقولبماوضيقحيرةفيكانوإنه،وجدانه

قولهفيالعربيةالبديهةحكموبينالمصنىالحكمهذابينالفرقوانظر.قومهإرادةعلى

.،دواز01تحتهمايحطموإنهيعلىومايعلوإنه:مرةأول

وعزاه،446النزولأسبابفيوالواحدى،عباسابنحديثمن2/605آالحارواه

-أسبابفيعنهوقال،الدلائلفيوالبيهقيآللحا6/454المنثورالدرفيالسيوطي
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منبهاحسبُكشهادةُفهذهوكلامكلامبينتفرقلاكنتإننعم

لعدوِّهم.الأعداءشهادةبل،أنفسهماللغةأهلشهادةأنهاوناهيك.شهادة

بالأبصاررأوهلاناسفسلِّمالهلالترَلموإذا

أساليبهبينوالمَيْزِالكلامفروقمعرفةمنحطكأوتيتقدكنتإنوأما

ورسائلهاوأمعالهاوحِكَمها،وأشعارهاالعربخطبمنشئتمافاقرأ

طبقاتها،اختلافعلىوالإسلامالجاهليةعصورذلكفيمتتبعاً،ومحاوراتها

؟ترىماذاوانظرالعزيزالكتابهذامنصفحةافتحثم

أوضاعمنسواهماكأن،مبتكزفَذالحديثمنومنهبئ،عج!ثأسلوث

؟(مرتجلوضغ)الأدباءبعضقولحدِّعلىبينهاوكأنه،منقولالكلام

جاءتكمنهآيةأنفلو.غرارهعلىطَبَعلاحقاًولا،بمثالهجاءسابقاًترىلا

يسمتميز؟،بينهامنواستمازت.مكانهاعلىلدلَّتالبلغاءأقوالمنجمهرةفي

.الطعامألوانبينالجديدةالفاكهةأو،الألحانضروببينالحسَّاساللحن

الحامسة:الشبهةا

مجاراةعنالنالرعجزأنيزعممن

أدسلوبلأن،للقرآنخصوصيةليسالقرآنأسلوب

محله،يحلأنغيرهيستطيع*،ومزاجهنفسهصورةقائلكل

a-بهذاعناأغلقغلقد:الموضعهذاإلىمعناانتهىإذاالسائلسيقول

ألم.جديداًباباًمنهعلينافتحغأنتلبعوالمولكنكم،الشكمنباباًالبيان

القوىوإن،واحدةبدرجةالناسفيليسستالبيانيةالصناعةهذهإنلناتقولوا

الإعجازنعدّأنحرجمنعليناإذاًنرىفماشتىمراتبعلىمتفاوتةفيهتذهب

صحيحفيالوادعيهاد!بنمقبلوصححه.البخارىشرطعلىصحيح:902النزول=

16النزولأسباب A.عكرمة.عنمرسلأ92/156التفسيرفيالطبرىورواه
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.ا!قرآنفييجرممط؟ا!اسأساليبفي!بهرممطم!ثاعاًأمراًعنهحلىثتموناالذي

علىووجدانهعقلهمنقطعةبيانهفييضعإنماكاتبأوقائلكلأنترونألا

الوسائلهذهفيالناساختلافوأن؟ومواهبهفطرتهإليهاخهديهالتىالصورة

نألتستطعونإنكم؟أغراضهمعنالتعبيرفيطرائقهمٍاختلافالبتةيتبعه

كاتباًتجدونلابحيث،بهاالناطقينبعدَّةكلاميةصوراالعربيةاللغةفيتحصوا

محالةلاأنغبل.كذلكقائلاًولا،السواءعلٍىآخركاتبْيكتب؟يكتب

كالحضرممط،البدوممطفليس:الأداءفيخاصاًمنهاجاواحدكلعندواجدون

الأدفىوليس.كالسليمالمريضولا،كالحليمالطائشوليس.كالغبىالذكىولا

إلىالنزوليستطيعالأعلىولا،الأعلىإلىالصعوديستطيعالبابهذافي

منيشربانقد،وتعليماًتربيةًالمتساويان،ومزاجاًفطرةًالمتشابهانبل.الأدفى

الناستأمرونفكيف.واحدةصورةعلىبالكلاميتناطقانلاثمواحدةكأس

بعض؟كلامبمثلبعضهميجيءأنيقدرونلاوهمالقرآنبمثليجيعومأن

ءامريكلعجزتعدُّونلاوأنغ،قدسيتهعلىآيةعنهعجزهمتعدُّونوكيف

ك!سبلامحضإلهيصنعالأسلوبذلكأنعلىآيةًغيرهبأسلوبالإتيانعن

القرآننفترضأنلنايسوِّغالقياسهذاأليس؟لسانهعلىجرىللذممطفيه

اختص؟بصاحبهأسلوبهاختصأنهغير،البشركلامكسائربشريّاًكلاماً

نفسه؟بأسلوبءامريكل

هوإنماالمتكلمكلامأنفينماريكلسنا:لهنقولأنالقائللهذاوجوابنا

لتفاوتهاوالمواهبالفطرةهذهأنفيولا،ومواهبهفطرتهعليهتمليهاصورة

فيولا،كلامهمصورفيالتفاوتمنأثرهاتتركأنلابدَّالناسأكرعند

صوراًعليهمفأمْلَتْالناسمنفريقعندتشابهتإنوالمواهبالفطرتلكأن

واحدةً.صورةًالأمرعامةفيتخرجهالافإنهاالقولمنمتشابهة

حجتنا.منشيئاًيوهنولايضرُّنالاولكنه.ننكرهولانسلمههذاكل

صورتهبنفسيجيعوناأننطالبهملابالقرآنالناسنتحدىحينأنناذلك

نطلبوإنما.إليهالمعارضينندعوولا،فيهنطمعلاماذلك،كلا.الكلامية
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فطرتُهكانتاصدأالمتكلميحسنهالذىالنحوعلى،ومنهاجُهنمطُهكاناصدأكلامأ

فيقاربهأوحاذاهالبيانيةالفضيلةبمقياسالقرآنمعقيسإذابحيث،ومزاجه

ا!اثلإلندعوهمالذىفالأمر.الخاصةصورتهغيرعلىكانوإنالمقياسذلك

وأيتماثلونوفيه،البلغاءيتنافسفيهالذىالقدرهذاهوفيهالمقاربةأو

فيهاالاختلافمنلابدالتيالمعينةوالصورالمَعارِضغيروذلك.يتقاربون

ومتكلم.متكلمبين

ضربناالاختلافهذامعالمماثلةتجيءكيفتفهمأنعليكعسُرفإن

واسعاًمجالاًلذلكاتخدواوقدمحدودةغايةإلىيستبقونقوماً:مثلاًلك

صاحبه،قدمموضععلىقدمهأحدُهميضعولا،بعضاًفيهبعضهميزاحملا

والوجهة.المبدأفيلِقرْنهموازياًبهالخاصطريقهفييذهبمنهمكلجعلبل

منهمويكون،)"(والتاليوالمُقَفِّي)3(،والمُصَلِّي)2(المُجَلِّي)1(منهميكونثم

تراهموهكذا.المتعادلونالمتكاكونمنهمويكون.الرهانفيلهحظَّلامن

كلقطعهمابنسبة،التفاضلبينهميقعكاا!اثلبينهميقعالمنازلنحتلفووهم

المشتركة.الغايةإلىطريقهمنمنهم

الطريقمنالغرضإلىمنهمكليعمِدالبيانحَلبةفيالمتنافسونفكذلك

وأا!اثلبينهميقعثم،نفسهمنيسشمليهالذىالوجهوعلى،يرضاهاالتى

اختلفتوإن،منهاينقصونأوالبيانحاجاتمنيوفونماقدرعلىالتفاضل

منهم.كلانتحاهاالتىالمذاهب

فيالقرآنلنبيِّوالأنداداكفاءفيهمالقرآنلمعارضةإذاًالمدعوِّينهب

فيدونههبْهمجميعاًأوفيها،منهأكملهممَنأو،العربيةوالسليقةالفطرة

.(202اللغةوفقه،صلىمادة:اللسانانظر).الخيلسباقفي،الأولالسابق:المُجَلِّى(1)

.الثاكالسابق:المُقَفي)3(.الثافيالسابق:المُصَفى)2(

الرابع.السابق:التالمط)4(
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قوله.منأحسنبقولسليقتهموفقعلىفسميجيئونالأعلونفأما.المنزلةتلك

يقاربواأنعليهميكبُرفلنالاَخرونوأما.مثلهبشيءفسيجيعونالأندادوأما

كافياًلكانتمَّلو)2(الثلاثالمراتبهذهمنوشىءٌ)1(مثلهمنبشيءويجيئوا

.التحدىوإبطالالحجةردفي

البيانفيمراتبهماختلافعلىالعربأنوهو،الواقعأختارُبل:ستقول

قعدالذممطالذاتيالقصورهذاأنوأزعم،المحمديةالبلاغةطبقةإلىيرتفعوالم

وإذاً.قرآنهمعارضةعنبهمقعدالذيهوكلامهعامةفيمجاراتهعنبهم

حجةيكنلم؟القرآفيالأسلوبقدسيةعلىلكمحجةالعجزهذايكونلا

.النبويالأسلوبقدسيةعلىعندم

أفصحهوكانوسلمآلهوعلىعليهاللةصلىمحمداًأنأما:فنجيب

مزاحمغيربينهمالأولالمقامُالبيانيةالفضيلةهذهفيلهوكان،)3(العرب

غير،العربيةيعرفممنأحدولانحنفيه-نمتريلابل-رىUمالافذلك

فيمثلهيتفقمماأكان؟وبينهبينهمكانالذممطالتفاوتهذامبلغمانسألأننا

أمراًكانأم،البشريةالقوةحدودفيوبعضالناسبعضبينالعاداتمجارى

بالكلية؟للعادةخارقاًشاذاً

.،أدواو501ْصقبلهاوالتيالطبقةهذهبينالفرقفيقررناهماتنسلا)1(

بتعجيزهمواكتفاءًلهممهمامشقصارأالكريمالقرآنفيعامسكوتالأولىالمرتبةأنغير)2(

.،دوازأبعدهاعما

ولمِر!الكَلِمبجوامِعبُحِتُ:تالا!ل!المحةرسولأن":عنهاللْةرضيهريرةاْلميعن)3(

.!يد!فيفوُضِعتالأرضخزائنبمفايحأديتُرأي!ىناكمأناوبينا.بالرعب

.7273والسنةبالكتابالاعتصاموفي،1307التعبيرفيالبخارىرواه

ال!ةأنالكلمجوامعأنبلغني:12/418البخارىعنهنقلهفيماالزهركطوقال

نحوأووالأمر!نالواحدالأمرفيقبلهالكتبفيتكتبكانتالتيالكثرةالأموريجمع

هـ.أذلك

تفسيرها=وفيه...الكلمجوامعتفسروتقدم:13/261الفتحلطالحافظوقال
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وبين،والأبلغالبليغبينالعادةفييكونبماشبيهاًنعهد؟كانإنفأما

المجيءوبينيخمحالإنالعلوِّمنالنحوهذاأنشكفلا،والأحسنالحسن

أعجزهمولئن،منهواحدةقطعةوبينبينهمليحوليكنلمكلهكلامهبمعل

بمكانمنهينزلواأنليعجزهميكنلماممامعلىيحتذوهأناليسيرالقدرهذا

وأغمضنا،ذاكأوبهذاالقرآنمعارضةفيالعِنانلهمأرخيناقدوإنناألا.قريب

قريباًأوومماثلاً،يسيراًأوومحميراً،بعضاًأوكلاًيكونأنيجيئوننافيمالهم

.سواءكلهذلكعنعجزهمفكان،المماثلمن

حدإلىكانالبلغاءسائروبينالسلاموعليهبينهالتفاوتإنَّقيلإنوأما

شاذةبفطرةالناسبينومنالعرببينمنلاختصاصه،جملةبهصلتهمانقطاع

العجز،إلىالقدرةتنتسب؟إلاكثيرولاقليلفيالفطرسائرإلىتنتسبلا

منبأنالقولأخوهوبذلكالقولأنشكفلاالاستحالةإلىالامكانأو

يكونلاالانسانهذابهيجيءمابأنالتسليمهوأو،بإنسانليسماالإنسان

الشخصيةوالطبائع.واحدةالعامةالإنسانيةالطبيعةأنذلك.الِإنسانعملمن

المعافي.الكثيراللفظالقليلالموجزبالقوليتكلمكانء!إّأنه:وحاصلهالزهرىعن=

هووالقرآن،"بعثتاقولهبقرينة؟القرآن:الكلمصبهرامعالمرادبأنالزهرىغيروجزم

النبوية:الأحاديثمنالكلمجوامعأمثلهومن...المعانيواتساعاللفظ)يجازفيالغاية

.!ردفهوأمرناعليهلي!عملكل)عائشةحديث"

عليهما.متفق."باطلفهوافةكعابليلشثرطكل"وحديث"

."استطعتيمامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا"هريرةأكطوحديث"

ابنوصححهالأربعةأخرجه.أبطنهمنثراًوعاءًآدمابنملأما9المقداموحديث"

.أ!آوالحاحبان

بجوامعيتكلمكانأنه:ا!صفتهوفي:1/967العربلسانصاحبوقال

منالجوامعيستحبكان:الحديثوفي.الألفاظقليلالمعالطكثيركانأنهأى،الكلم

اللةعلىالثناءتجمعأو،الصحيحةوالمقاصدالصالحةالأغراضتجمعالتىهي؟الدعاء

.!أالمسألةوآدابتعالى
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نإ؟الواحدبعدالواحدوفيالشيءبعدالشيءفيوالأمعالالأشباهفيهاتقع

فنونكلفييكنلموإن،متطاولةعصورففىعصركلفيذلكيكنلم

وعقولهمقلوبهمتتشابهكعيرةأناسمنرأيناوكائنْ.فنونهبعضففىالكلام

يخيللقدحتى،أحياناًوتتقارب،حيناًوعباراتهمخواطرهمفتتوافقوألسنتهم

النفسهوهناهاالنَفسوأن،واحدروحالقولينفيالساريالروحأنإليك

المقفّعابنبأسلوبيكتبمنالمتأخرينالأدباءمنرأيناوكذلك.هناك

جرّاً.وهلم،والخوارزميالهمذافيبأسلوبيكتبومن،الحميدوعبد

يجيءأنخليقاًلكانالانسانصاحبهعملمنالقرآنأسلوبكانفلو

وحمتاً،هدياًإليهوأقرب؟مزاجاًالانسانبهذاأشبهكانمنمثلهمنبشىء

الذينبأصحابهجديراًلكانأو.وتعلماًأخذاًعنهواأكثر،رحماًبهوألصق

وترحموا؟وتمعلوهمعناهوتذوقوا؟واستظهروهفقرأوهأظهرهمبينالقرآننزل

تقضيماعلىأسلوبهمنشيئاًأسلوبهميدنواأنمناهلهمنواغترفواخطواته

كلهذلكمنشيئاًولكن.الطاعمنالطاعنقلِوشيمةُ،التأسىغريزةبه

يظفرأن:فيناالبليغجهدهو؟فيهمالبليغفضلقُصارىكانوإنما؟يكنلم

شأن)1(.ونباهةعلوّاًبهليزيدهامقالتهتضاعيففيمنهيقتبسهبشىء

لوجبالمحمديةالفطرةلتلكصورةالقرآلطالأسلوبكانلونقولبل

الكلامسائرعلىالصورةهذهمنينطبعأنالمقدِّماتمنأصلتهماقياسعلى

تكونلاالواحدةالفطرةلأن،القرآنأسلوبعلىمنهاانطعماالمحمّديِّ

الجاهلية،فيالمُعفَقاثأصحابأحد،لبيدمثلالشعراءفحولمنكانمنومنهمبل)ْا(ْ.

كتبالخطاببنعمرأنأخبارهمنوكان،بالقرآنشعرهواستبدلأصلمالقرآنحمعلما

؟الإسلامفيالشعرمنأحدثاما،آخرشاعرأوالأغلبلبيداًسَل:بالكوفةعامِلِهإلي

:العطاءأعطائِهفىعمرفزاد.عمرانوآلالبقرةسورةبالشعراللْةُأبدلنيقد:لبيدفقال

ألفين.بهفبلغ،مراتبهمحسبالمالبيتفيللم!سلمينتفرضكانتوفريضةحقهو

.(6/4الإصابة،135الشعرفحولطبقات)
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القرآنىَّالأسلوبنرىونحن)1(نفسينتكونلاالواحدةوالنَّفس،فطرتين

البليغللرجليكونأنالأمرمنبدعاًليسإنه:لنايقولبقائلفكأنناسؤالموضعهنا)1

،وتحبيرهبتهذيبهمعنىغيرإرسالأفيرسلهالبديهةعلىيجيئهأحدهما:الكلاممنضربان

يخيلشاسعاًبعداًالأولالضربوبينبينهيجعلاحتفالاًبهويحتفلبالرويةلهيتأقوالاَخر

علىالمثلهذاطبقغفهلا.واحدقائلعنالقولينصدورمعآخرشخصقولأنهللسامع

الثافى؟الضربمنوقرآنهالأولالضربمنحديثهفجعلغالمحمديالكلام

،شىءفيوالواقعيتفقلاتوزيعوالقرآنالحديثعلىالضربينهذينتوزيعأن:والجواب

يتقدمولم،بهعهدلهيسبقلمشأنفي!ك!إّالنبىإلىيجىءالقرآفيالوحىاأكزكانفقد

سائل،لسؤالجواباً،وانتظارتوقعغيرعلىفورهمنيفاجئهكانبل،فيهتفكيرمنه

يجيئهكانماوقليلاً.ذلكإلىماأو،مضتأمةعنقصصاًأو،نزلتحادثةفيفتياًأو

رأيناوقد.القبلةتحويلومسألةالإفلثمسألةفي؟،الرويةفيهتمكنوتلبثتشوفبعد

كلامهإننقولوكذلك.نظامههوونظامهنسقههونسقهفإذاالحالينكلتافيأسلوبه

بعدأحياناًيتكلمكانفقد.أسلوبهفيهاويتحدالظروفهذهعليهتختلفكانتالنبوي

(23ص)الإفلثمسألهَفيحديثهمنرأينا؟أصحابهمعوتشاورورويةطويلتفكير

يسييرتلبثٍبعدوأحياناً.ونحوهاوالصلحالحربشئونفيالتشاوربعدحديثهمننرىو؟

العمرةعنفسأل،ثمانسنةالجعرانةليجاءالذيالرجل!قصةفي؟للوحىانتظاراً

الوحي،جاءهحتىسكتثمماعةالنبيإليهفنظر.جةوعليهبالطيبم!ضمخوهو

الذيالطيبأما:ا!فقال،بهفجيء؟العمرةعنالسائلأين:قالعنهمرىفلما

حجك!فيتصنعماعمرتكفيواصنع،فانز!االجبةوأما،مراتثلاثفاغسلهبك

قضيةبهسبقتمماأمرهعليهيشكللافيماالبديهةعلىيتكلمكانوأخرى.الشيخانرواه

فيتميزأنتستطيعلا،واحدنمطعلىترى؟يجريذلككلفيوهو.الدينأوالعقل

يرسلهمابينولا.بالوحىمعلماًمعناهكانوما،بالرأيمدبراًمعناهكانمابينأسلوبه

والأيامالمحشودةالجموعفياحتفالاًبهيحتفلوما،وأصحابهأهلمعحديثهفيإرسالاً

النحو.هذاعلىوالحديثالقرآنبينتفرقةمنالسالًلاعتمدهمابطلانفتبين.المشهودة

يقومأساسأصلحلماالتقسيمهذاصحةجدلأوافترضناذلكمنأبعدإلىذهبنالوإننابل

يتفاوتكانمابالرويةوالمزورالبديهةعلىالمرسلإلىالكلامانقساملأن،الشبهةبنيانعليه

قائليْن.قولأنهفيهيظنالذيالبعيدالتفاوتهذاالخلصالعربعندالكلاممنهجبه

أخذواالذينالمولديننابتةونبتت،العربيةالسليقةأهلانقرضمنذالتفاوتهذاظهروإنما

التى=اللغةغريتكلمونبهاالتىلغتهمفكانت،أمهاتهمغيرعناللغةهذه
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العاميةإلىبأحدهماينزل:متباينانأسلوبانمنهملكليكونأنأمكنوهكذا،يكتبونبها-

كانماأمرهعامةفيفإنهالقحالعرثطأما.المكسوبةالعربيةإلىبالاَخرويصعد،الطيعية

يكنلمو،لمقاصدهواستكمالاًالحديثلأطرافاستيعاباًإلاوالرويةوالتقديرالتفكيرفىيده

سجيته،بهاوتفيضطبعهيألفهاالتيالخاصةولغتهوطريقتهأسلوبهعنليخرجهذلك

يريدممنقليلفيهمكانولئن.ومعالجةمحاولةبعدمناالفنأهليحتذيهاالتياللغةوهي

التكلفهذاكانلقد،كلامهفيعادتهمنليسمالهويتعملسجيتهغيرعلىالقول

روحهعلىينمماحديئهغضونفييترككانبل.جملةمذهبهحدودعنلهمخرجغير

ينزلكانبل؟وحسناًفصاحةليزداديكنلمالمعاناةتلكبعدالكلامأنعلى.ومشربه

بالأمرتتمادحالعربكانتهناومن.فيهيصعدأنهالحاسبيحسبمابقدرالبابهذافي

الناسأشدكانبل،المتكلفينمنماشىءفيا!النبىيكنولم.تكلفاًلاطبعاًيجىء

وأبومسلمرواه"المتنطعونهلك9:يقولوكان.وغيرهالكلامفيللتكلفكراهية

خاصمحينالهذليللرجلذَئهوانظر.والتفاصحفيهالتعمق:الكلامفيوالتنطع.داود

نطقولا،اصوولاشربلامنديةأغرمكيف.ادةرسوليا":فقالالجنينديةفي

منهذاإنما:!اافةرسولفقال-دمهعدرأي-يُطَلُّذلكفمثل؟اسهلولا

رواية:وفي.وغيرهماالشيخانرواه.سجعالذيسجعهأجلمن(Aالك!نإخوان

النوعهذافذم"؟وكهانتهاالجاهليةأسجع":أخرىوفي"؟الأعرابكسجعأسجع"

للفظتابعاًفيهالمعنىوكان.مظحوعغيرمصنوعاًالكهانك!سجعكانماوهوالسجعمن

.،دوازأللمعنىتابعاًاللفظوليس

AAصفيتخريجهمحبق:بالجعرانةا!النبىجاءالذكطالرجلحديث*:قلت-

.2هامشبرقم

،8046السنةفيداودوأبو،7العلمفيمسلمرواه:أالمتنطعونهلك"حديث3

.مسعودبنادلةعبدعنكلهم1/386وأحمد

ة-VOAالطبفيالبخاريرواه:هريرةألىحديثمنعليهمتفقالسجعحديث-

القسامةفيمسلموعند،((الكانإخوان...9عندهماولفظه،rtالقسامةفيومسلم

rA ، rv1(؟الأعرابكسجعأسجغ...":هناكولفظهشعبةبنالمغيرةحديثمن،

الجماهليةأسجعُ":ولفظهعباسابنحديثمن7574السنةفيداودألىوعند

ولفظه:8/51،52عباسابنحديثمنكذلكالنسالطعندوهو"؟وكهاشها

.!؟وكهانتهاالجاهليةكسجعأسجغ"
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معيجريلاوحدهضرباًفنراهالنبويّالأسلوبونرى،وحدهضرباًفنراه

إليهاتسنطيعلاالسماءجوفيالطيرمحلِّقاتُتجري؟إلاميدانفيالقرآن

عنتعلولاواحداًضرباًاختلافهاعلىفنراهاالناسأساليبنرىثم.صعوداً

إلىأقواهاونسبة.عدواًيشتدماومنها،حبواًيحبومافمنهاالأرضسطح

السيارات)تلكإلى(الأرضية)1()السياراتهذهكنسبةالقرآن

.((!")السماوية

ومجاراتها؟اقتناصهافيفتطمعالنبوىالكلاممنالقطعةتقرألقدنعم

عليكفيشتبهالحكمةمنالكلمةتقرأولقد؟مجاراتهأوالطائراقتناصفيتطمع

علىذلك؟التابعينأوالصحابةكلماتمنأمهىالنبوةكلماتأمِن:أمرها

وإحكامالديباجةونقاءالفصاحةبمزيدالنبويالأسلمبامتيازمنعلمتما

الذوقيقصروقد.الفنهذاثيالمنتهينغيرعلىيدققدامتيازولكنه.السَّرد

المرفوعالحديثبعضتمييزفييستعينهالنقلإلىفيلجأ،إدراكهعنوحده

.)3(المقطوعأوالموقوفالحديثمن

طامعاًيجعلولا،بغيرهمعهيلتبسلاطابعاًيحملفإنهالقرآفيالأسلوبأما

الأذقانناكسةبردُّهاثمإليهتشرئبُّالأعناقيدعبل؟حماهحوليحومأنيطمع

.الصدورعلى

القرآنغيربإزاءالقرآنوضعإذابأذنينيسمعأوبعينينيَرىمنكل

أسلوبإلىأذنيهبإحدىاستمعأوعينيهبإحدىنظرثم،ميزانكفتيفي

وكان،الناسسائروأساليبالنبويالحديثأسلوبإلىوبالأخرى،القرآن

المعروفةالمركباتأيضأهنابهايقصدأنويمكن،لغةًوالجماعاتالقوافل:السيارات)1(

.الاَن

.السماءفيالمتحركةوالكواكبالنجوم:السماويةالسيارات)2(

والموقوف،النبيإلىنسبماالمرفوعمنيعنون:الروايةعلماءعليهااصطلحألقاب)3(

،.درازأالتابعينإلىنسبماوالمقطوع،الصحابةإلىنسبما
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معناسيؤمنمحالةلافإنه،اللغوكطوالذوقالبيانيةالحاسّةمنماحظّاًرزققد

الأساليبهذهمنشيءيدانيهلاالقرآنأسلوبأنوهي،الجليَّةالحقيقةبهذه

..بتاليتهاالإيمانإلَّايسعهلنالحقيقةبهذهالِإيمانبعدأنهونحسب.كلها

وهوَيث!غكمِثلِهِليسَ)صانععلى(شيءكمثلهاليسابصنعةٍاستدلالاً

.،11:الاَيةالشورىسورةأ!والبصيرُالسميعُ

بإعجازسَلَّمَّمَنْ:السادسةالشبهةأ

وأسبابه،أسرارهمايدريل!ولكنهالقرآن

إلىبحثهمنوانتهى،وصَفْنا؟الحقطلابمنالسائلكانفإنْ-6

إلينايتقدمفسوفووجَدوذاق،ووازنوقايسَ،وعفأبصر،أشرناحيث

سهامهاوعجمتُيديَّبينالكلامكنانةنثلتُلقدنعم:-قائلاًالأخيرةبكلمته

طعومَهاوتذوقتُالقولمناهلوردتولقد،عوداًأصلبَكالقرآنِوجدتُفما

نسيجوصفتموه؟أنهآمنتُوالآن.مورداًأعذبكالقرآنوجدتُفما

منأدركتوقدأننيغير.تحتهمايحطموأنه،يُعْلىَومايعلووأنه،وحده

ذلكمنبهأحسُّالذكطيزللم-أدركتماوحلاوتهالقرآنيالأسلوبقوة

ومازالت.تعليلهأملكولاتفسيرهأحسنُلاالصدرفييتجمجم)1(معنىً

القرآناستأثرالتيوالمزاياالخصائصتلكدرسإلىنزَّاعةًوذاكهذابعدالنفس

عرضإلىسبيلمنفهل.اللغوكطإعجازهسرفيهاوكان،الكلامسائرعنبها

إيماننا؟إلىإيماناًونزداد،قلوبنابهلتطمئنعليناذلكمنشىء

لمثلهبعيداً،مراماًوكلَّفتَنا،جسيماًمناطلبتواددّهفقدالاَنأما:نقول

أقلامُهم،دونهمنفحَفِيتْ)2(،عصرناوفيقبلنامنوالأدباءُالعلماءُانتدَبَ

اأكثرمنهعليهمخفيمابأنواعترفوا،الأمعاللهضربواأنإلايزيدواولم

.الكلامبيانعدمهيوالجمجمة،الصدرفييتردد:يتجمجم)1(

الكتابة.كالرةمنأى،رَقت:حَفِيَتْ)2(
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ولم،عباراتهمبهضاقتمماأقلأدركوهمماوصفوهالذيوأن،لهفَطِنوامما

إشاراتهم.بهتقف

سبيلاًسنسلكأنناتحسبهل،بعدهممنالنوبةُإليناأفضتْوقدونحن

كلا،؟جملةالإعجازسرَّلكسنُبرِزالعُجالةهذهفيأننافنزعمسبيلهمغير

نحننحسُّهمااستقصاءولا،كلا،جوانبهمنالناسكشفهمااستقراءولا

تُلاقيناالتيالخصاثصتلكبعضلكنصوِّرأننريدوإنما.الجوانبتلكمن

لامامنهاالقليلفيواجذلعلك.وتدبرناهتلوناهأوععناهكلماالدّهكتابمن

نأرجونا،أنواعاًذلكمنالناسزادكفإن.الناسيعدُّهمماالكثيرفيتجده

وانتفاعأ.إقناعأالواحدالنوعمننزيدك

***

(:القرآنللفظالسطحيةالقشرةفينظرتانأ

الحركاتتوزيعفيالتوقيعيالجمال-11

والس!ت،والإتصالات،والعنَّاتوالمدّات،والسكنات

:يفجؤكماأوَّل

تأليفهخاصيةُالكريمالقرآنأسلوبمنانتباهكويستدعييلاقيكماأول

.وجوهرهشكلهفيالصوقي

هوىعلىبنَفَسِهنازلاًترتيلهحقيرتِّلهالقرآنيقرأالمجوِّدالقاريءدع

تسمعُلاقصيّاًمكاناًمنهانتبذْثم.نفسههوىعلىبالقرآننازلاًوليس،القرآن

،وغنَّاتها)2(ومدَّاتها)1(،وسكناتهاحركاتهاتسمغولكن،حروفهجرْسفيه

المضموموالواو،الألف:هىالمدوحروف،المدبحرفالصوتإطالةوهى:مَذَةجمع)1(

قبلها.ماالمكسوروالياء،قبلهاما

.الخيشوممنرقيقبصوتوخروجهاللهاةفيالكلامجريانوهى:غنَّةجمع)2(
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جرِّدَتْوقدالصوتيةالمجموعةهذهإلى!عكألقثم،وسكتاتهاواتصالاتها

عجيبغريبلحنبإزاءمنهانف!سكفستجد.الهواءفيساذجةوارسِلَتتجريداً

التجويد.هذاوجوِّد،التجريدهذاجرِّدلوآخركلامفيتجدهلا

والشعر.المومميقىتسترعيهماحمعكمنيسترعيواثعلافاًاتساقاًستجد

تجدهلاآخرشيئاًوستجد.الشعربأوزانولاالمومميقىبأنغامليسأنهعلى

تتحدهيفإذاالشعرمنالقصيدةتسمعأنكذلك.الشعرفيولاالمومميقىفي

هيفإذا)1(الموسيقىمنالقطعةوتسمع،شطراًوشطراً،بيتاًبيتاًفيهاالأوزان

وطبعك،يمُجَّهاإنسمعكيلبثفلا.متقارباًمذهباًوتذهبأهواؤهاتتشابه

القرآنمنأنتبينما.واحدبتوقيععليكوكررتأعيدتإذا،يملَّهاأن

للمقصودوتوضيحاً،للأمرتقريباًذكرهااللةرحمهالمؤلفلعلالموسيقىإلىالإشارةهذه)1(

معروفالشرعيفحكمهاالموسيقىأما،القرآنفيالمتجددالصوقيوالتناغمالجرسمن

فيها:الإسلامحكموانظر.كذلكالعواممنومحميربلوطلبتهبلالعلمأهلعندتماماً

واللة-الأشعرممطمالكأبوأوعامرأبوحدثني:الأشعرممطغنمبنالرحمنعبدقال

،الفَرْجأالحِريستحفونأتوامأمتيمنليكونن!:يقولا!ل!النبيحمع:-كذبنيما

.0955الأشربةفيتعليقاًالبخارممطرواهأوالمعازفواطمروالحرير،الزنا:والمقصود

وهي،معزفةجمع:بأنهاالمعاوف01/57البارممطفتحفيحجرابنالحافظوشرح

.أ!الملاهيأصواتوقيل،اللهوآلاتأنهاالجوهرممطصحاحوفي،الملاهيآلات

بعدها:وما1/026اللهفانإغاثةفيالقيمابنمامالٍاوقال

فياللغةأهلبينخلافلا،كلهااللهوآلاتهيالمعازفأن:منهالدلالةووجه

الخمرباستحلالاستحلالهاقَرَنولَمَا،استحلالهاعلىذَمهملماحلالاًكانتولو.ذلك

.،يسروتصرفباختصارأأ!الحراموالفروحوالحرير

للمعازفالواضحالتحريمحكمإثباتفيالواردةالأحاديثأقوىهوالحديثوهذا:قلت

فيواضححكمفهذا"يستحفون"يؤلعندما!كأ%اللةرسولأن،إذالموسيقىوآلات

تماماًالحكمتبينالزنامعالحريرمعالخمرمعالمعازفاقتراندلالةثم.تماماًمحرثمهذاأن

يتكبر.ولايكابرلالمن

انهاللةرسولأنحصينبنعمرانمثلحديثالواردةالأخرىالأحاديثإلىينظروالذممط

المحة=رموليا:المسلمينمنرجلفقال.وقذلىومسخْخسفْالأمةهذهفي!:قال
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.أاطموروشُربَتوالمعازف،المغنياتأالقيناتظهرإذا:قال؟ذاكومتى

،3022الصحيحةفيلطرقهالألبافيوصححه،2212الفننفيالنرمذىرواه

.3397الأصولجامعفيالأرناعوطالقادرعبدوحسنه

أوصافبعدةالغناءهذاوالأئمةوالتابعونوالصحابةالج!ورسولهوجلَعزاللةوصفوقد

:الإيمانلأهلمنفرقبيخكلها

بيرافةس!لعنليضلالحديثلهويشتريمنالناسومن):الحديثولهواللهو-

ومجاهدمسعودوابنعباسابنقال!مهينعذابلهمأولئك.هزوأهاويتخلىعلم

.الغناءهو:وعكرمة

.!كراماًمرواباللفومرواوإذا،الزوريشهدونلاوالذين):اللغو،الزور-

محمد.بنوالقاسمعباسابنفنوى:الباطل-

عباسابنقال!وكلصْدِيَةمُكَاةإلاالبيتعندصلاتهمكاناوم):والتَصْدِيةالمُكاء-

والتصدية:،الصفير:المكاء):وخمادةوالحسنوالضحاكومجاهدوعطةعمروابن

.(التصفيق

.وغروهالوليدبنيزيدقال؟:،الزناداعيةأىأالزنارُقية-

.(الزرعالماءينبتكاالقلبفيالنفاقينبتالغناء)مسعودابنقال؟:النفاقمُنْبِت-

القرآنقإن،التضادمنبينهمالماأبداًالقلبفييجنمعانلاوالغناءالقرآن:القيمابنوقال

عنويهى،الغيوأسبابالنفوسشهواتومجانبةبالعفةويأمر،الهوىاتباععنيهى

شهواتالىالنفوسويهجويحسنه،كلهذلكبضديأمروالغناء،الشيطانخطواتاتباع

:النفاقعلاماتفمن،وأيضاً...قبيحكلالىويحركهاقاطنهاو-نرعجكامنهافيثيرالغئى

بالغناءمفتوناًتجدأنوقل،الصلاةوئقْر،الصلاةالىالقيامعندوالكسل،اللةذكرقلة

وصفه.وهذاالا

.وقتادةأمامةأثطعنروى:الشيطانقرآن-

النرمذىحديثفياسدادلةرسولتسميةوهي:الفاجروالصوتالأحمقالصوت-

،ثعطانومزاميرولعبٍفو:ننمةعندع!وت:فاجرلنأحمقينع!وثينعنكتإنماأ

الجنائزفيالترمذىرواه!ورنه،جيوبوثق،وص؟خمش:مصبةعندوع!وت

.408النرمذىصحيحفيالألبافيوحسنه،بنحوه5001

جهنمفإنفهمتبعكفمنافىهب):للشيطانتعالىاللةقولفي:الشيطانصوت7-

بمييلك=عليهموأجلببصودكفهماستالعتمنواسفزز،موفوراًجزاءأجزاءآ
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.!غرورأإلاالشيطانيعدهموماوعدهموالأولادالأموالليوثاركهمورجلك

معصية.إلىداعءكل:!وذ):عباسابنقال

المعصية.إلىالدواعيأعطممنالغناءأنالمعلومومن:القيمابنوقال

والمزاير.والباطلالغناءوصوته:قالمجاهدوعن

كل!!اللةرسولعلىدخلعندماالصحيحينفيبكرألىحديثمن:الشيطانمزمور-

بُعاثحربفيقيلتالتيالأشعارأكطأبُعاثبغناءتغنيانجاريتانعائشةالسيدةوعند

...اءلمبمالنبيعندالشيطانمزمار:بكرأبوفقال،الجاهليةفيوالخزرجالأوسبين

كلبكون،ولاو!ف!حكون،دعجبوناطديثهذاأفمن)تعالىقولهفي:السُمُود-

عبيدةأثطوعن،(حِمْيَرلغةفيالغناء:السمود:)عباسابنقال!سامدونوأنغ

.بنحوهوعكرمة

معروفة:متواترةوالمعازفالغناءفيونطرائهمالأربعةالأئمةوأقوال

ويجعلهالغناءيكرهحنيفةأيوفكانفجاالمذاهبأشدمنوهو:الحنفيالمدهب-أ

والشعبيو)براهيموحمادسفيان:مثلالكوفةأهلمذسبوكذللش،الذنوبمن

المنعفييخهمخلافلاالبصرةأهلوكذلك،ذلكفيبينهماختلافلاوكرهم

بأنهوصرحوا...كلهاالملاهيعاعبتحريمحنيفةألىأصحابصرحوقد.منه

.الشهادةبهوتردُّ،الفسقيوجب،معصية

إذا):أفتىإنهحتىاسماعهوعنالغناءعنمالكالإمامخهى:المالكيالمذهب-ب

وعندما.(بالعيبهـدهاأنلهكانمغنيةفوجدهاجاريةً-الرجلأكط-اشترى

.(الفساقعندنايفعلها)إنم:قالالغناءعنسئل

،مكروهلهوالغناءإن):القضاءأدبمحابهفيالشافعىقال:الشافيالمذهب--

.(شهادتهتردسفيهفهومنهاستك!رومن،والمحالالباطليشبه

تصحولا):التنبيهفي)سحاقألىمثل،بتحريمهبمذهبهالعارفونأصحابهوصرح

فيهيذكرلمو(الخمروحملوالزمركالغناء،عرمةمنفعةعلى-الاجارةأكط-

آلاتببعضيغنيأن:الثالطالقسم):الروضةفيالنووكطوكذللش.خلافأ

وسائروالصَنْجوالعودكالطبورمطربوهوالخمرشارلىشعارمنهوبما،الغناء

.(واسماعهاستعمالهيحرم:والأوتارالمعازف

،(يعجبنيلا،القلبفيالنفاقينبتالغناء):أحمدالإمامقال:اطنبلالمنمب-د

كسرها.وأمكنهمكشوفةرآهاإذاوكرهكالطنبوراللهوآلاتكسرعلىونمن
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على،)1(وفواصلدوأوتاأسباببينفيهتنتقل،متجددمتنوّعلحنفيأبداً

يعروكفلا.سواءبنصيبقلبكأوتارمنوتركلمنهايأخذمختلفةأوضاع

المزيد.منهتطلبتفتألابل.سأمولاملالةتردادهكزةعلىمنه

،القرآنيسمعممنأحدعلىيخفىلاالقرآنلغةفيالتوقيقعيالجمالهذا

أنفسهم؟العربعلىيخفىفكيف.العربلغةيعرفونلاالذينحتى

الكوَ/قفى/خمَصمتَزد/العرلرلمهذ/كانتَ:يتساءلونقدالناسوترى

الخ!لهمقلمطنركلاسهائدرِضىهـلم،صأب!ا،نفيافمِعرهـلهنىليطهىرنتَ

هـخكمررهج

لهفظنتالذممطالسرإلىوهديتَ.الجوابهاهناتبينتَفهلوأنت

؟المستعربونلهيفظنولم،العرب

النظامذلكهوالقرآننظمفيالعربيةلأذناتللثأحسئتهشيءأؤلان

نشاطيجددمنؤعاًتقسيماًوالسكونالحركةفيهقُسِّمتالذممطالبديعالصوقي

بالقسطتوزيعاًوالغُئةالمدِّحروفتضاعيفهفيووزعت،لسماعهالسامع

يصلأنإلى،آنبعدآناًفيهالنَفسوتهادممطبهالصوتترجيععلىيساعد

التنظيممنالنحووهذا.العظمىراحتهعندهافيجدالأخرىالفاصلةإلى

إلىفيهافذهبتأشعارهافيمنهيثيءإلىعمَدتقدالعربكانتإذاالصوقي

تعهدهكانتمافإنها.التكرررفيالإملالحدِّالىثمالاستهواءفيالإسرافحدِّ

المرسلمنهسواءكلامهامنثورفيالسهولةبتلكلهايتهيأكانولاقط

ساكنحرفيتلوهالمتحركالحرف؟الألقابهذهمسمياتمعرفةالىبحاجةأنتهل)1(

والحرفان(مجموعوتد)ساكنيتلوهماالمتحركانوالحرفان.(خفيفسبب)لهمايقال

وتد)ساكن!وسطهماالمتحركانوالحرفان(ثقيلسبب)ساكنيتلوهمالاالمتحركان

متحركةأحرفوأربعة(صغوةفاصلة)ساكنيعقبهامتحركةأحرفوثلاثة(مفروق

.،دراز1(كرةفاصلة)ساكنيعقبها
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تركيبهسلاسةمنتغضعيوثنثرهاأجودفيلهايقعكانبل؟والمسجوع

منه.شيءحذفأوعليهشيءبإدخالإلَّاترتيلهإجادةمعهايمكنولا

شعر؟أنهالعربخيالفيالقرآنإلىالألقابأدقيكونأنإذاًعجبلا

نأعجبولا.الشعرفيإلَّامنهاشيئاًتجدلاهزةتوقيعهفيوجدتلأنها

ليس-الوليد)1(قال؟-لأنه؟بشعرهوما:فتقول،أنفسهاإلىنرجع

مَردَّتجعلأنعجبلاثم.قَصيدِهث!ولارَجَزهفيالشعرأعاريض)2(على

الإطلاقطرفيبينجعلأنه؟السِّحرمنضربأنهإلىأخيراًالحيرةهذه

جمالهالشعرومن،وروحطجلالهالنثرمنلهفكان:وسطحافيوالتقييد

ومتعته.

رصففيالتنسيقيالجمال-21

نحتلفة،مؤتلفةمجموعاتمنوتأليفهاحروفه

خارجةحرونهجواهرُسدَفطرقتْ،قليلاًقليلاًبأذنكاقتربتَمافإذا

ورصفهاالحروفتلكنظمفيأخرىلذةمنهفاجأتك.الصحيحةمخارجهامن

ورابعيهمسوثالث،يصفروذاكينقرهذا:بينهافيماأوضاعهاوترتيب

فترى.جرّاًوهلمَّ.النفسعندهيحتبسوآخر.النَفسعليهينزلقوآخر،يجهر

)4(كركرةلا:)3(مؤتلفةمختلفةمجموعةنمطأمامكماثلاًاللغوىالجمال

.............................................................()ْثرثرةولا

.،درازأ(اL,)ص)ذلكفيالوليدكلمةتقدت)1(

.أوزان:أعاريض)2(

الىفارجعشئتوإن.علماًالمعنىبهذاازدادومخارجهاالحروفصفاتعلىوقفمن)3(

أطالفقد(القرآن)عجاز)الموسومكمابهفيالناحيةهذهعنالرافعىالأديبكنبهما

.،ازدرأوأجادفيهانفسه

.أنجرىبعدمرةالشيء)عادة:كركرة)4(

وتخليط.ترديدفيالكلامعرة:ثرثرة)5(
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كلاماًترىوهكذا.تنافر)3(ولاتناكرولا.معاطلة)2(ولا)1(رخاوةولا

جزالةفيهامتزجتوقدتراهبل،الخشنبالبدويِّولا4الفاتربا!ضريليس

يبغيلاأنتقديراًالأمرفيهوقُدِّر،وسلاستهاالحاضرةبرقَّةوفخامتهاالبادية

وأ،وسلالتهمااللغتينعصارةهوكأنمامنهمامزيبئفإذا.بعضعلىبعضهما

تأتلفوعليها،أذواقهمتلتقيعندها،القبائلبينالاتصالنقطةهوكأنما

قلوبهم.

.ْالقرآفيللجمالالسطحيةالقشرةتتألفقبلهاوالتىالخصوصيةهذهمن

النفيسة،اللاَليءمنتحويهمماالأصدافكشأنإلَّاالغلافهذافيالشأنوليع

أسرارهجلائليُغَشيأنالعالمهذانظامفيسنتهأجرىقدقدرتهجلَّتفإنه

بتنافسوبقائهاحفظهاعواملمنذلكليكون،وحمالمتعةمنتخلولابأستار

قِوَاماًالمحبةورابطةالغذاءباعثةجعلكيفأنطر.عليهاوحرصهمفيهاالمتنافسين

نفائسعلينايصونأنكلمتُهسبقتلمَّافكذلك.وحماعةفرداًالِإنسانلبقاء

يحببهاصِواناًلهايختارأنحكمته؟قفستالكريمالكتابهذاأودعهاالتىالعلوم

يستحث(الحُداء)بمنزلةويكون،بطلاوتهعليهاويُغريهم،بعذوبتهالناسإلى

جرملا،؟لهاطلبفيالسفروعثاءعليهاويهون.إليهاالسيرعلىالنفوس

ومن.الجميلالعذبالقالَبذلكالمبينالعرلمطاللسانهذامنلهااصطفى

حاسةفيهممادامتوآذانهمالناسأفواهفيأبداًالقرآنصوتسيبقىذلكأجل

،سرِّهحقيقةبهايفقهونقلوبكثرهميَكنلموإن،تَسممعوحاسةتذوقُ

لحافِظونَ!دُوِالاالذكْرَئزَّفائحنُإدا)غَوْرهبعيدإلىبهاوينفذون

.،9:الاَيةالحجرسورةأ

.ومباعدةوليناسترخاء:رخاوة)1(

بعض.فوقبعضهوموالاتهالكلامتعقيد:معاظلة)2(

الهُعْخُع.:مثال.تماماًمخارجهاتتجاورالتىالحروففي؟،الحروفبينماتنافرهو:تنافر)3(
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وهل؟وغرابةًعِزَّةًالجمالإلىيجمعالكريمالقرآننظمأنعرفتهل

؟والضياعالفقدمنالقرآنبهاحُفِظَإلهيةًقوةًكانالجمالهذاأنعرفت

فيالقرآنحجةبهاقامتأخرىقوةكانتالغرابةهذهأنالاَنفاعرف

ذلكوأن،والمبدِّلينالمعارضينأيدممطمنبهاواعتصم،والاعجازالتحدي

يغريهمأنأجدركانبل،عنهأيديهمكفِّفيوحدهليكفيكانماالجمال

،شيئاًاتَّبعوهاستحسنواإذا-الباقلافي)1(يقولكا-الناسأنذلك؟به

الصناعةهذهأصحابرأيناوكذلك.الجِبِلَّة)2(بباعثمحاكاتهفيوتنافسوا

فيهماللاحقأدركوربما،الأساليبمنيستجيدونهفيمابعضاًبعضهميتبع

يصنعوكا،الجاحظبأسلوبالعميدابنصنعكا،عليهأربَىأوالسابقشأو

علىالناسأساليبوما.ببعضبعضهماقتداءفياليومواظطاءالكتاب

تؤخذ،معبَّدةومسالك،مورودةمناهلإلَّاوالشعرالنثرفيطرائقهااختلاف

.الصناعاتكسائر،بالمَرانةعليهاوالأقلامالألسنةوتُراضُ،بالتعلم

وهم،وأقلامهملألسنتهمالقرآنأسلوبيُخضعواأنالناسمنعالذىفما

حجته؟لإبطالالطالبونوأكثرهم،طريقتهاستحسانفيشَرْغ)3(

ريبولا،عنهأيديهمتكفُّتزالولاكفَّتطبيعيةمَنَعةًفيهأنإلَّاذاكما

بنيته،فيتأليفهغريبمنلكصوَّرناهفيماالمناعةهذهتلاقيكماأولأن

،وحدهحمتلهنظاممن،وآياتهوجمله،وكلماتهحروفهرصففياتخذهوما

فلا.يتعاطَونهأوالناستعاطاهنظمكلهيئةعنفيهخرج،بهخاصوطابع

وآية.منهجهتذليلإلىيسلكونهسبيلاًولا،بهيحاذونهمثالاًلهيجدوالمجرم

السابقينمن،الناسكلاممنشيئاًعليهيُدخلأنحاوللوأحداًأنذلك

بذلكلأفسد،والمرسلينالنبيينأوالبلغاءأوالحكماءمن،اللاحقينأومنهم

.،دراز1(القرآنإعجاز)مححابهفي)1(

.سواء:شَرْغ()3والطبيعة.الخِلْقَة:الجِبِلة)2(
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وإذاً،سامعكلأذنفييضطربنظامهولجعل،قار!طءكلفملطمزاجَه

ينفي؟نفسهعنالقرآنولنفاه،دخيلواغِلبأنهنفسهعلىالداخللنادى

ول!يَدَيْهبَينِمِنالاطِلُيأشهل!عزنرلكِلَبئللا،اف)الحديدخبَثَالكيرُ

.،41،42:الآيتانفصلتسورةأ!حميدٍحكيممِنْتنزيل،خلْفِهِمِنْ

***

القرآفيالبيانفينظراتأ

،الكلامس!ائرعنجمهاامتازالتيوخم!ائصه

تحجبكولم،الدفينالكنزمنتحتهعماالغطاءجماليُلهكلمأنتفإذا-

،ثبها)2(عنالقشرةفَليتَ)1(بل،المصونالسرِّمنوراءهاعماالأستاربهجة

النظامذلكإلىاللفظيالنظامهذامنفنفذتَ،دُرِّهاعنالصَّدَفةوكشفت

.وأبدعأروعهومامنهولقيك،وأبهرأجهىهومالكتجلَّى،المعنوى

الخارجةالعلوممنحوتهوماالقرآنمعافيعنهاهنانحدثكأننريدلا

بحثفيتعالىالدّهشاءإنيجيءموضعاًالحديثلهذافإن،البشرمتناولعن

وإنما(اللغوكط)الإعجازشأنفييزاللاترى؟وحديثنا(العلمي)الإعجاز

.ألفاظاللغة

مادتهاصوتيةأبنيةهيحيثمن(تارةً)فيهاينظرالألفاظهذهأنبيد

الناحيةوهذه.دلالتهاإلىنظرغيرمن،والسكناتالحركاتوصورتهاالحروف

ونقلهالتصوهـالمعافيأداةهيحيثمن(تارةً)و.آنفاًفيهاالقوللنامضىقد

،الاَنمعنعالجهاالتيالناحيةهيوهذه،بهاالخاطبنفسإلىالمتكلمنفسمن

،بصددهنحنالذياللغويالاعجازفيأثراًالناحيتينأعظمهيأنهاشكولا

أجراسهيحيثمنتفاضلهامِنأمصرَ،بيانهيحيثمنتتفاضلاللغاتإذ

)2(لُبّها:قلبها.وكشفتَ.شققتَ:فَلَيْتَ)1(
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.منغاأو

خظوةفتلكالعجيبةالعلوممنفيهاماجهةمنالقرآنيةالمعانيفيالنظرأما

تعتمدإنماالبيانيةالفضيلةإذ،جملةاللغوىالبحثعنخارجةونظرةأخرى

المعنىذلكيكونأنعندهاسواء،هو؟المعنىعنالتعبيروإجادةالتصويردقة

ذلكيكونأنعندهاسواءبل،يكونلاأوالناسعقولتتناولهماجنسمن

الفضيلةعكس؟ضلالاً)1(أوهدىًيكونوأن؟خيالاًأوحقيقةًالمعنى

لغةوبأى،أخرجتهصورةأىعلىنفسهفيالمعنىإلىعائدةفإنها،العلمية

عنه.عبرت

يزيدمماالجيدالتعبيرفيكونالمعنىبحقالوفاءنمطاللغاتتتفاوتقدنعم

تعجلفلا.المبيَّنقيمةفيلاالبيانقيمةفيههناالنظرلكن،العلميةقيمتهفي

اللغوية.النظرةهذهمننفرغحتىالعلميةالنظرةبتلكعلينا

أربععلىولنرتبها.البيايخةاقرآنخصمائصلبعضوصفنافلنبدأوالاَن

مراتب:

)1(

)2(

منه.)2(قطعةٍقطعةٍفيالقرآن-أ

لأنها،كلامهسائرعنبلاغتهافيتقصرلاالمبطلينلأقوالالقرآنحكاياتكانتولذلك

.،درازأوجهأتمعلىأنفسهمفيماتصف

طويلة،آيةفييؤدىوقد.آياتبضعفيعادةيؤدىكالذكطتاماًمعنىيؤدكطمامنهانريد

فَاتوا):قالإذأيضراًالتحدكطإليهتنزلالذكطالأدنيالحدوهو،قصيرةسورةأو

إطلاقاً،أطلقبل،أوساطهأوطوالهمنبسورةيقللمو،23:الآيةالبقرةسورةأ!بسورةٍ

الأخير،التحدكطهذاينزلأنقبلبمكةأص!هنزلقدكانالذكطالمفصلسورذلكفتناول

والكوثر.العصرسورةحتى

-مجهولقائلعنالمعانيروحكنابهمقدمةفيالألوسىنقلهكذا-الناسوبعض

ذوكطرتبفيهيتبينمبلغاًتبلغ)بسورةبل،سورةبمطلقيقعلمالتحدكطأنإلىيذهب

=وإنوهذا،مثلأآياتثلاثمقدارفيتتبينلاالرتبهذهأنرأىكأنه(البلاغة
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منه.سورةسورةفيالقرآن-2

وبض.السوربضبينفيماالقرآن-3

جملته.فيالقرآن-4

-ا*ا*-ءا*

فيولوإعجازهثبوتيكفيإذ-لحجتهمبطلاًولا،القرآنإعجازفيقادحاًيكنلم

،الطورسورةأو،الإسراءسورةأو،هودسورةأو،يونسسورةأو،البقرةسورةقدر

حينٍالقولهذاصاحبأننحسبأنناإلا-التحدىذكرفيهاوردالتىالسوروهى

معجزةالقصارالسورهذهتكونأناستبعاداًواستبعد،يستيقنهلمظنأظَنَإنماإليهذهب

جعلهلاولكن.فيهاالِإعجازهذاسريفقهفلمنظمهافيغرابةيدركلملأنه،بيانهافي

عدمعلىحجةبقيمتهاجهلهيجعلولم،الصناعةهذهفيبضاعتهقلةعلىحجةذلك

إعجازها.

الصغرفيللنجملاللطرفوالذنبرؤيتهالأبصارتستصغرفالنجم

طوالهأمامقَدْرهماستوتقدبعجزهمالحجةقاتالذينالعربأنفكروهلا

.البرهانيكفيهكانإنلشبهتههحاسموحدهفهذا.تلكولاهذهيعارضوافلموقصاره

نفسك،فيمعانيهافحصلالسورتلكمنواحدةإلىاعمد:لهقيلالعيانأرادفإن

وجههاعلىتؤديهاألاإما:أمرينبينأنكترىفسوف.عندكمنبكلاملهاجيءثم

تتبينوحينذاك.ثالثلا؟ألفاظهاعينتعيدأنوإما.النظمهذاوبمثلالقدرهذامثلفي

خلقفيالإعجازسرأن؟،الطويلفيمثلهالقرآنسورمنالقصيرفيالإعجازصرأن

رحمهعطيةابنقال.جهلهمنوجهله،عرفهمنذلكعرف.الفيلخلقفيمثلهافلة

رتبةعنلقصورنا،مواضعفيوجههاعليناويخفىاكزهفيالبراعةلناتتبينونحن):اللَة

،بالعربالعالمعلىالحجةقاتوقد.القريحةوجودةالذوقسلامةفييومئذالعرب

وصل.الدربعلىسارومن:نقول.الإتقانعنأه(البشريةالفصاحةغايةإلىلانتهائهم

.،درازأالمستعانواللة..جهلماعلىعلممادلهتمنىماكليدركلمفإن
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منهقطعةقطعةليالقرآن

معجزهوكا،وصفهفيمعجزأسلوبفيلكنقولماذاوالدّهندريلسنا

عئده/ممتيأنهوهى.فيهالقولجملةهىكلمةنقولأنناغير؟نفسهفي

لم.أطر/نهالبنىماتمهعدعلى.ككيبنضملةنها؟ت

.اللسانبهينطلقولاالصدربهيمتلىء،طويلاًتفسيراًتحتاجكلمةهذه

نحدثكأنقبلأنناغير.الطاقةبقدرمنهاجانباًلكنفسرأنسنحاولهماوكل

منكليفهمهحديثاًالناسكلامعنسنحدثكالقرآنعنالجانبهذافى

،هناكالكمالوجوههاهتاالنقصوجوهمنلتعرف،بنفسهاجياناصنعةعالج

:هناكالإعجازأسبابهاهناالعجزأبوابومن

:(المعنىبحقالوفاء)و(اللفظفيالقصد):ب-أ

ضرتينبينالزوجموقفمنهماوقفبينهمايجمعأنحاولمنكلنهايتان

إحداهما:إلىماميلدونبينهمايعدلأنيستطيعلا

لاالضرورةحدِّعلىإلامنهالإنفاقوعدملفظهادخارإلىيعمدفالذك!

مرافىهلكيزفىيأنإماأنهذلك.محميراًأوقليلاًالمعنىعلىيحيفأنمنينفك

،صدقوا):المحاجةبابفييقولمنسبيلسبيلهفيكون،تفصيلاًلاجملة

:الإخباربابوفي(قبيحأو،حسن):الوصفبابوفي(كذبواأو

علىزائدلا(تفعللاأو،افعل):الطلببابوفي(يكنلمأو،كان)

منالحذريأخذهإذولكنه،التفصيلمنثىءإلىفيهيذهباًنوإما.ذلك

أدواتمناستطاعماوحذفأطرافهضمفيجهدهيبذل،والإسرافاجممار
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النَفْسحاجةإليهتمسمماذلكإلىوما،والتثبيتالتقريرووسائل،والتشويقاقهيد

العظممنهيكلاًأو،غايتهعنيَقصرمَتقلِّصاَّثوباَّيخرجهحتى،البيانفي

بمائهيذهبالكلاممنينقصواحدحرفورب.عصبولالحميكسوهلا

يزُهقطيّاًالكلاميطوياختصارورب.فصاحتهكسويكشف،ورونقه

وإلغازاً.عِيّاًإيجازهويردُّ؟طريقهويعمِّيروحه

دقائقهكلوإبراز؟عناصرهإلىوتحليلهالمعنىبحقالوفاءإلىيعمدوالذي

فييمدَّأنمنبُدّاًلهيجدلا(إلهامهإليهيؤديهوماعلمهبهيحيطمابقدر)

عنويؤدي،صدرهيشفىمااللفظمنالقليلفييجدلالأنه،مدّاَّنفسه

مايباعدأنيلبثلاذلكمنحظهانفسهأعطىفإذا.كاملةرسالتهانفسه

نشاطكبقوةفتحسُّ،غايتهإلىالوصولفيبكويبطىء،كلامهأطرافبين

.والاضمحلالالتضاؤلفيآخذتينإقبالكوباععة

الجانبهذامنيُؤتَونومُحدَثينقُدامَىالفصحاءمننعرفهممنعامةُ

.والِإجحافالِإخلالجانبلا،والِإسرافالِإملالجانبأعني،غالباً

الحد:هذامنأبعدإلىالبيانشهوةبهمتجمحواأكثرهم

المفرداتمنالغريبباستعمالوالتفصحالتكلفإلىيذهبمنفمنهمء

.مرادهوجهإلىتهتديحتىوتدبروتقبلوتعيدتبديأنفيكلفك،والتراكيب

الفهم.عَنضيقاَّإلابالبسطكلامهيزدادلاوهكذا

بحمله،ينوءوالفضولالحشومنرُكاماًالمعنىحوليُلقىٍمنومنهمء

يُوفىأنهيحسب.أذيالهفييتعزوالمتقاربالمترادفمنفَضفاضاثوباًيُلبسهأو

مَنطريقةهؤلاءأمعلولعل.ويبدِّدهينشرهإنماالحقوفي،ويحددهالمعنىلك

شطريه.ثافيعنهلأغناككلامهشطرحذفتلو

بخيلهمأجلبواومهما،رِكابهممِنأوجَفوامهماالبلغاءأنعلىذلك

كالإلىقلناكايصلوإنما،أملهغايةَبعملهمنهمالواحدُيبلغُلاورَجِلِهم
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الوفاءأما(الحالفيإلهامهإليهيؤديهوما،علمهبهيحيطمابقدر)نسبى

ينضافولاحِلاهمنحِليةٌولامنهعنصريخطعهلابحيثوفائهحقبالمعنى

أوضاعهمنوضغفيهينقلبولا،ثوبهفيرقعةيُعَدُّعنهغريبعَرَضٌإليه

فذلك،جديداقتراحأونقضإلىفيهسبيللاوبحيث،تقويمهحسنمنيَغُضُّ

لِإنسانينحلهأنعنفضلاً،البيانبناراكتوىرجلٌينتحلهأنيستطيعلاأمر

.غيره

يجدالفَينةبعدالفَيْنة)1(فينفسهكلاميتعقبحينتراهأنكذلكوآية

وأيقدموما،ويبدليهذبمافيهويجد،يثبتهوناقصاً،يمحوهزائداًفيه

مرة)2(سبعينإليهرجعلوولعله.سوياًالنفسإلىسبيلهيسلكحتى،يؤخر

فيأقلكان،حساًوأدقبصرأأنفذكانوكلما.نظرةمرةكلفيلهلكان

يطمحالذيالأعلىالمثلهيغايةجهدهوراء-سىإذ،همّأوأبعدَقناعةذلك

جمماسِطِ)ينالهولاخيالُهبهيتعلقالذيالبيافيوالكمال،يطاوعهولاإليه

.(14:الاَيةالرعدسورةأ!بِبَالِغِههوَوَمَافَاهُلِيَبْلُغالماءِإِلىكفَّيْهِ

ومنافسيه؟بناقديهظنكفما.قائلهعندالبليغالكلامحظهذا

الغايةإلىمعهاعمدلوفكيف.واحدةغايةإلىيعمدإنماوهووهذا

يكونواسَنى؟قاصدلفظفيالمعنويةالثروةهذهيضعأنوحاول،الأخرى

الطريقطرفيأحدمنبهتقربلاالتىالإنسانيةالفطرةهذهسجينوهوذلكله

الاَخر؟الطرفعنبهتبعدمابمقدارإلا

وأجملةفيماحدإلىالغايتينتينكلتقريبوُفِّقبأحدظفرتولعن

الكلاليدركهكيفوانظر.ذلكبعدأمرهيكونكيفبهفتربصْ،جملتين

لحن.ا،لساعةا:الفينة(1)

.،درارْأ(الحوليات)يسميهاكانالتيقصائدهتهذيبفيزهيرعنيروى؟)2(
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وثيقاً،كانماكلامهعقدةمنفينحلُّ،الإنسافيالطبع)1(وفترةوالِإعياء

بعدالشيءفيإلاقوتهإلىيعودلاثم،طرياًغضاًكانمازهرتهمنويذبل

:فتقول.هنالكوقطعةهاهناالتِّبرمنقطعةالترابفيتصادف؟،الشيء

وبيتالعقد)2(واسِطةهووهذا،وأجودأنفسوهذا،جيدنفيسهذا

.القصيد)3(

أوكلَّهارسالةأوقصيدةرأيغهل):والكلامالشعربنقدالعلماءسل

علىكلمتهمأجمعتلقد-!؟رائعونظم،جامعولفظ،ناصعمعنىجُلَّها

قصائدمن،محدودةأبياتفيإلاالإجادةمرتبةلملغوالمالشعراءأبرعأن

.والمستكرَهوالغَثوالرديءالمتوسطُذلكوراءمنلهموكان،معدودة

أبين.فيهموالأمر،والخطباءالكتابفيقالواوكذلك

ولافترةبغيرتمامهماعلىالغايتانهاتانتجتمعكيفترىأنسركفإن

حاجةعلىقُدِّرَقدبياناًتجد،الكريمالقرآنمنشئتحيثفانظر،انقطاع

يؤدي.التقتيربمخمصةولاالإسرافبتخمةفيهتحسفلا،تقديرأحسنالنفس

غريبهومماشىءيشوبهالا(نقية):وافيةنقيةصورةمعنىكلمنلك

الكمالية.ولواحقهاالأصليةعناصرهامنشىءعنهايشذلا(وافية)،عنها

المعنى،أجهزةمنجهازمنهجملةكلففي.وأنقاهلفظأوجزفيذلككل

وفي،بقدرهجزءمنهحرفكلوفي،أعضائهمنعضومنهكلمةكلوفي

المعنىينتظمالذيالحياةسرآياتهمنجملهوأوضاع،جملهمنكلماتهأوضاع

.وخفوتضعف:فترة)1(

فيه.ماوانفَسُأجودُوهى،القِلادةأوالعِقْدوسطفيتوضعالتىالدُرة:العقدواسِطة)2(

والتوجهالاعتزام:العربكلامفيومواقعهادصقأصل:جنيابنقال:القصيدبيت)3(

الهدفعينتعنيهناوهى،،3643العربلسانأالشيءنحووالنهوضوالنهود

وأعظمه.
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.(تَتْراوبدائع،)1(متواليةمحاصن):الباقلافييقول؟ترىوبالجملة.بأداته

الكلماتمنكفّكأحصتهماوعد،المصحفمنشئتحيثيدكضع

نسبةوانظرالدفتينعنخارجاً)2(تختارهكلامأبلغمنعدتهاأحصثم،عدّاً

تسقطهاأنتستطعكلمةًم:انظرثم.ذاكإلىالمعافيمنالكلامهذاحواهما

نأتستطعكلمةوأى؟قائلهبغرضإخلالدونالكلامهذامنتبدلهاأو

نُزعتلوا-عطيةابنيقول؟-تعالىاللّهفكتاب؟هناكتبدلهاأوتسقطها

هوبل.()3(توجدلممنهاأحسنلفظةعلىالعربلسانأديرثم،لفظةمنه

!)4(خبيرحكيملَلُىنْمِنفُصِّلَتْثمَّآيا،لهُأحْكِمَتْكِعالث)اللّهوصفه؟

.،ا:الاَيةهودسورةا

:(الحاصةخطاب)و(العامةخطاب):د-"

ءالأذىخاطبتأنكفلو.الناسعندمتباعدتانأخريانغايتانوهاتان

يرضونهلامستوىإلىبهملنزلت،الأغبياءبهتخاطبالذيالمكشوفبالواضح

)1(

)2(

)3(

)4(

لمو،بالمعنىنقلناهاولكنناللباقلافيالقرآنإعجازكنابفيهكذا(تتوالى)الكلمةأصل

مضارعاً،فعلاً(تترا)كلمةيظوناذ،المبتدئينبينمشهورخطألإصلاحقصدأننقلها

فعلأالأولىالقرينةجعلأنيخفىولا.متتابعاًأى،وتراًأصلهمنصوباسمهيٍوإنما

معالوجههذاعلىتعديلهافاَثرناالطالبنفسفيالوهمهذايقررأنشأنهمنمضارعا

.،درازأذلكعلىالتنبيه

أوجز-الوحيروحمناشْرِبهلما-كانوانوسلمآلهوعلىعليهاددّهصلىالنبيوكلام

المعنويةالثروةبتلكوامتلاتهواكتنازهوجازتهفيل!لغلا،الناسبهتكلمكلاموأفصح

.،درازأالكريمالقرآنفيذلكمنتجدهمامعشار

.،درازأالإتقانعن

الغصلهذافيبسطاهماكلجمعتقدتجدهاالكريمةالاَيةهذهفيالنظرفأنعموأنت

متقن(حكيم)منإحكام؟وتفصيلإحكاموأى(التفصيل)و(الإحكام)بكلمتي

هيماعلىوتفاصيلهاالأموربدقائقعالم(خبير)منوتفصيل،صناعتهفيخلللا

.،درازأعليه
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تخاطبالتيوالإشارةباللمحةالعامةخاطبتأنكولو.الخطابفيلأنفسهم

أردتإن-لكغنىفلا،عقولهمتطقهلابماذلكمنلجئتهمالأذكياءبها

منهماواحدةكلتخاطبأن-بيانكمنكاملاًحطهاالطائفتينكلتاتعطىأن

.الرجالبهتخاطبمابغيرالأطفالتخاطب؟؟الأخرىبهتخاطبمابغير

وإلى،والأغبياءالأذكياءوإلى،والجهلاءالعلماءإلىئلقَىواحدةجملةأنفأما

حاجتهوفقوعلىعقلهمقياسعلىئقَدَّرةًمنهمكلفيراها،والملوك)1(السوقة

البلغاء-يراهواحدقرآنفهو.الكريمالقرآنفيإلااتُمِّهِعلىتجدهلامافذلك

عقولهم،إلىوأقربهكلامأحسنالعامةويراه،التعبيربلطائفكلامأوفى

فهو.اللغةوضعوراءترجمانإلىفيهيحتاجونولا،أفهامهمعلىيلتوىلا

ااقرآنَيَسرذاوَلَق!)أرادمنلكلمُيَسر.السواءعلىوالخاصةالعامةمتعة

.،17،22،32،04:الاَياتالقرسورةأ!؟مُدَّكِرمِنفهَلْلِلذِّكْرِ

:(العاطفةإمتاع)و(العقلإقناع):و-5

كلوحاجة.وجدانوقوة،تفكيرقوة:قوتانالإنسانيةالنفسوفي

وعن،لمعرفتهالحقعنفتنقبإحداهمافأما.أختهاحاجةغيرمنهماواحدة

وألم.لذةمنالأشياءفيبماإحساسهافتسجلالأخرىوأما،بهللعملالخير

بهذيننفسكإلىويطيرالحاجتينهاتينلكيوفّيالذىهوالتاموالبيان

معاً.الوِجدانيةوالمتعةالعقليةالفائدةمنحطهافيؤتيها،الجناحين

؟الناسكلامفياممامهذارأيتفهل

فما،والشعراءالأدباءكلاموعرفنا،والحكماءالعلماءكلامعرفنالقد

جانب:فيوقصوراً،جانبفيغُلُوّاًإلاهؤلاءولاهؤلاءمنوَجدنا

تتوجهولا،لعقلكغذاءًعقولهمثمارإليكيؤدونفإنماالحكماءفأما!!

إليكيقدِّمونحينفتراهم،عاطفتكواختلابنفسكاستهواءإلىنفوسهم

عِئة.لرا:لسُوقَة!(1)
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.الطباععن)1(ونَبْوٍوعريجفافٍمنفيهالمايأبهونلاالعلومحقائق

الشعورأوتاروتحريك،وجدانكاستثارةإلىيسعونفإنماالشعراءوأما*

يكونوأن؟رشداًأوغَياًيكونأنلكصوَّروهبمايبالونفلا.نفسكمن

،يبكونلاكانواوإنيستبكون.هازلونوهمجادّينفتراهم،تخيلاًأوحقيقة

الهُمْدرَألَمْ"الغاوُونيَتَّبِعُهُمُوالشُّعرَاءُ)يَطربونلاكانواوإنويُطربون

*!ويَفعَلونَلامَايقولونَوَأَنهُمْفييَهيمُونوادٍكُلِّفِي

.،226-224:الآياتالثعراءسورةأ

يحسحينءامريوكل.صغيرفيلسوفهوفإنمايفكرحينءامريوكل

تتكافاْأحداًيغراٌهل):النفسعلماءفسلْ،صغيرشاعرهوفإنماويشعر

مالتولو؟سواءعلىالنفسيةالقوىوسائرالوجدانوقوةالتفكيرقوةفيه

فيتعملترونهافهل،الناسمنقليلعندالتعادلمنشىءإلىالقوىهذه

تعمللابل،كلا):واحدٍبلسانٍيجيبوك(؟واحدة،وبنسبةٍدفعةالنفس

الأخرىاضمحلتمنهنواحدةتسلطتوكلما،حالبعدحالفيمناوبةًإلا

والذى،وجدانهقوةتتناقصالتفكيرفيينهمكفالذي.(أثرهاينمحىوكاد

الإنسانيةالنفستقصدلاوهكذا.تفكيرهيضعفألمأولذةتأثيرتحتيقع

اددّه:وصدق.معاًمدبرةمقبلةلكانتوإلا،واحداًقصداًالغايتينهاتينإلى

.،4:الاَيةالاْحزابسورةأ!جَوْفِهِفِيقَلْبَيْنِمِنلِرَجُلىالّهُجَعَلَما)

وهو،سواءعلىالطلبتينهاتينلكيهبأنفيإنسانمنتطمعفكيف

عليهالغالبةالحالصورةإلاالمتكلمكلاموما؟سواءعلىنفسهفييجمعهمالم

.الأحوالتلكبينمن

خاضعاًكانالقوتينأندوقلملسانكلفيبهتتبينأنتستطعمقياسهذا

.وقُبْحًبُعْدٍ:نَبْو)1(
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كتب:أوقالحينلها

قلت:عمليةطريفةوصفأونظريةحقيقةتقريرإلىيتجهرأيتهفإذا*

.الفكرةثمرةهذا

بسطها،أووقبضها،تنفيرهاأوالنف!تحريضإلىيعمدرأيتهوإذا*

ا!اطفة.اثمرةهذا:قلت،ألمهاأولذتهاكوامنواسععارة

بعدلهفتفرَّغالاَخرإلىاضرب!تاهذينأحدمنانتقلقدرأيتهوإدْا*

تعاقببذلكعرفت،غرصتإلىغرضمنينتقلكا،سابقهمنوطرهقضىما

نفسه.علىوالشعورالتفكير

الطرفينهذينيديكفيويجمعواحداًاتجاهاًيتجهواحداًأسلوباًإنَّوأما

؟أو،معاًوأثماراًوأزهاراًأوراقاًالشجرةمنالواحدالغصنيحمل؟،معاً

كلامفيبهتظفرلامافذان،الأخضرالعودفيوالماءالجسدفيالروحيسرى

الإنسانية.النف!فياللّهسننمنهوولا،بشر

الصارمةالبرهانيةالحقيقةصتيجىءالذيالواحدالكلامبهذاإذاًلكفمن

-رضيبماالطيبةالوجدانيةالمتعةومن.المتعمق!تالفلاسفةأوفكحتىيُرضيبما

المَرِحين؟الشعراءهؤلاءحتى

القادروهو.شأنعنشأنيشغلهلااسذيافهو.العالمينربادلةذلك

يلتقيانمعاًوالجمالالحقيمزجوأن.بلسانمعاًوالقلبالعقليخاطبأنعلى

هووهذا،للشاربينسائغاًخالصاًشراباًبينهمامنيخرجوأن.يبغيانلاو

توجهت:حيثماالكريمكتابهفيتجدهما

حكمةمنالعقلحقينسىلا)9"وأخبارهقصصهفسحةفيتراهكاألا

؟وعبرة

.،فىرازأالسلامعليهيوسفوسورةالقصصسورةمثلأاقرأ)1(
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منالقلبحظينسىلا)2(وأحكامه1()براهينهمعمعةفيتراهلاأوَ،

يبث؟وتأذي!بوكتٍ،وحصبوتهويل،وفوتحذير،زنشوييئ

يَخشَوْنَالّذِينجُلوفىُمِنْهُئقْشَعِرُّ)وتضاعيفهاومقاطعهاآياتهمطالعفيذلك

23،:الاَيةالزمرأصورةالمحهِ!وذِكرِإلىوَقُلوبُهمجُلودُهمئلِينُفُمَّرَبَّهمْ

.،13،14:الاَيتانالطارقصورةأ!بِالهَزْلهوَوَمَا،فَصْللَقوْذإ!ده)و

:(لإجمالا)و(نلبياا):ح-ز

الناسأنذلك.سواهفيماتجدهاولاالقرآنفيتجدهاأخرىعجيبةوهذه

العرشربافةفسبحانلفسدكااالّهإلاآلهةفهماكانلو)تعالىقولهمثلاًاقرأ()\

والاستعظاموالتهويلالاستدلالاجتمعكيفوانظر،22:الآيةالأنبياءسورةأ!يصمْودْعما

ووضوحاليقينيةالمقدماتعمقبينجامعنفسهالدليلبل.القليلةالكلماتهذهفي

برهانيفهو.الرهيب(الفساد)منالتنازعيعقبلماالتصويرودقة،المسلمةالمقدمات

.،دوازأ؟الننلريةالحكمةكتبمنكتابفيهذامثلتجدهل.معاًشعرىخطالى

بالحرالحر:القتلليالقصاصعليكمكُيبَآمنواالذينأكايا)تعالىقولهمثلاًاقرأ)2(

إليهوأداءبالمعروففاثباعثيءاْخيهمنلهعُفِيَفمنبالأكىوالأكىبالعبدوالعبه

سورةأ!أليبمعذابفلهذلكبعداعتدىفمنورحمةربكممنتخفيفذلكبإحسان

وانظر:،178:الاَنالبقرة

.!آمنواالذينيأكا):بقولهالاَيةافتتاحفيالطاعةإلىالاصتدراج!

وقوله4بالمعووص):وقوله!اْخيه)قولهفيوالموتورينالواترينبينالعاطفةوترقيق!

.!حسانبإ)

.!ورحمةربكممنتحي!ف):قولهلطوالامتنان،

...الاَيةختامفيوالهديد،

المعنىهذاوتتبع؟دمويةمسألةوفيمفصلةفريضةفياْليس؟يتكلمضأنأىفيانظرثم

التشريعكتبمنكتابأ!طففي.والظهارالإيلاءأحكامحتىالأحكامآياتصائرفي

حاولأحداًأنلوتالئة؟العجيبالمزاجهذاتجدلسانأىفيبل؟الروحهذامثلتجد

المتنافرةبالأضدادلجاء،نفسهأجزاءووزعهمهففرقالطرفينهذينبينبيانهفييجمعأن

.،درازأممزعةرقعاًبيانهبثوبولخرج

1--6!ا



الإبهامإلىذهبواأجملوهاوإذا.لتأويلتتسعلمأغراضهمتحديدإلىعمدواإذا

الطرفانهذانلهميجتمعيكادولا.يفيدلاالذياللغوإلىأو.الإلباسأو

واحد.كلامفي

والملاسة،الشفوفمنألفاظهافيفتجدالقرآنمنوتقراًالقطعة

نفسكإلىمغزاهابهيتسابقما،الغرضعنغريبكلمنوالخلو،والإحكام

ترىبلولغاتكلاماًتسمعلانككاً.حديثاستعادةولاخاطركدّدون

علىووقفتخُبراًبهأحطتقدأنكإليكيخيلوهكذا.ماثلةوحقائقصوراً

معنىبإزاءمنهلرأيتَكأخرىكرةإليهرجعتولوهذا...محدوداًمعناه

للجملةترىحتى..وكذلك.مرةأولفهمكإلىسبقالذىغير،جديد

للصحة،محتملأوصحيحكلها،عِدةًوجوهاً)1(الواحدةالكلمةأوالواحدة

أضلاعهإلىنظرتفإذاشعاعاًمنهضِلْعكلّيعطكالماسمنفم!هيكأنما

ولعلّك.تدَعوماذاعينُكتأخذماذاتدركطفلا،كلهاالطفلوانبأبوتكجملةً

ابترةسورةأ!حسابهبعيريشاءُمن!زقُواالَةُ):تعالىتولهاترأ:صغيرمئلهذا)1(

هذهفي3انظرثم.الناسعقولفيهذامنأبينمأكلاترىهلوانظر،212:الآ!ة

معناها:فيقلتلونكفاٍ.مرونةمنالكلمة

الرزقيعسطلماذايسألهصائلولايحاصبهمحاسببغير!ئ!اءمنررزقسبحانهانه-ا

أصبت.،هؤلاءعلىويقدرهلاءلهوً

،النفادخوفالإنفاقعندلنفسهمحاسبةولاتقتيربغيرررزقانه:قلتولو-2

أصبت.

أصبت.،يحتسبولاينتظرلاحيثمنيشاءمنررزقانه:قلتولو-3

أصبت.،عملهعلىلهومناقشةمعاتبةبغرررزقه)نه:قلتولو-4

أصبت.،وحسابحصرتحتيدخللاكعكلاًرزقأررزقه:قلتولو-5

حسبعلىيجريلانظامهاوأن،الدنيافيالأرزاقلقاعدةتقر!أالكلاميكونالأولفعلى

سبحانهوحكمتهلمشيثتهوفقاًتجريبل،عملهأوبعلمهاستحقاقمنالمرزوقعندما

المغرورينلنفوسالهضمومن،المؤمنينلفقراءالتسليةمنفيهماذلكوفي،الابتلاءفي

وعلى=.ضأنهجليدهوبسطةخزائنهصعةعلىتنبيهأيكونالثافيوعلى.المترفنمن
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كتاباًتجدوهكذا.رأيتمماأكرمنهالرأىغيركإلىفيهاالنظروكلتلو

الأطرافمتراميمحيطاًترىبلْ؟لهيُسرمامنهكلّيأخذالزمانمعمفتوحاً

.الأجيالولاالأفرادعقولتحدّهلا

الأصولفيمنازعهااختلافعلىالاسلاميةالفرقوَسِعكيفترألم

القديمفيوسائلهااختلافعلىالعلميةالاَراءوسعوكيف؟والفروع

.يعبدَّلولايتناقضلا،متينصُلْعثوالأفهامللعقوللِينهعلىوهو؟والحديث

علىيُطِّلالجميعفوقعوّهفيوهو،لنفسهويدَّعيه،لرأيهفريقكلبهيحتج

علىيعملُكل):وهؤلاءلهؤلاءيقولحالهلسانوكأن،حولهمعاركهم

.،84:الآيةالإمراءسورةأ!سبيلًاأه!ىهوَبِمَنْأعَلمُفرَبُّكُمْشاكِلَتِه

***

تناللاالتيالبيانيةالعجائبتلكمنجانباًلكعرضناقدأولاءنحنها

يفتحصغيراًنموذجاًمنهاكلّحاشيةِفيأعطيناكقدوها.الناسأيديمثلها

،وعدناكبماوفاءًهذافيترىفهل.القرآنسائرفيإحتذائهإلىالبابلك

لاأم؟وا!ثيلالتطيقمنبشيءالتفصيلآثارعلىالتقفيةمن،عؤدناكوبما

الأمعلة؟هذهمنالمزيدإلىبحاجةتزال

ومتانةالقرآفيالتعبيردقةإلىخاصبنوعنظركوسنوجّه.سنزيدك

القاصداللفظفي،الثرئالوافرالمعنىلكيؤدىحتىتصرفهوعجيب،نظمه

أحوج-ذكرناهاالتيالخواصمن-الأولىالخاصةهذهكانتإذ؟النقيّ

عسرهمييدلحتىوال!رالنصرأبوابمنلهماللةسيفتحبماللمؤمنينتلويحاًيكونالثاك=

للصالحين:وعداًيكونوا-فامسالرابعوعلى.يطونلاحيثمنغنىوفقرهميسراً

العذ.يحصرهالاكثيرةأضعافاًأجورهمبمضاعفةوإما،حساببغرالجنةبدخولهمإما

العجبذلكمنرأىآيةفيالعلماءأفهاممعتركعلىواطلعالتأويلعلمعلىوقفومن

.،درازأالعاجب
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.والِإرشادالتوقيفإلى

كريمة(آيةعلىتطبيقأ

اختياروقعالتيالكريمةالاَياتبتلكالأمثاللكسنضربأنناتحسبنولا

ابْدِ!أرضُياوقيلَ):تعالىكقوله.بهاالِإعجابوتواصفواعليهاالناس

القِصامحوفِي)وَلَكُمْوقوله44،:الآيةهودأسورةالاَية!)1(...مَاءَكِ

منبمعالنجيئكأننريدبل.وأشباههما،917:الآيةالبقرةسورةأ!)2(حياةٌ

ليكون،عادةمثلهعلىاختيارهميقعولاالناسلهيأبهلامعنىفيالقرآنعُرض

.وراءهماعلىدليلاً

بماآمِنُوا):لَهُمْقِيلَوَاذَا):اليهودحِجَاجذكرفيتعالىاللّهيقول

الحقُّوهوَوراءَهبماويكفُرون(.عليناأنزِلبمائؤْمنُ):قالوا(اللّهُأنزلَ

ب!؟مُؤمنينكُنتمْإنقَبلُمِنافةِأنبِياءَئقْتُلونَفلِمَ:قُلْ.مَعَهمْلِمامُصَدِّقاً

وَ!اذْب!ظالمونوأنتمْبعدِهِمِنالعِجْلاتخذتمُثمَبالبيناتِموسىجاءكُمولقدْأ

قالوا.واصعوابِقُوةٍآتيناكُمْماخذُواالطورَفوَقكمُورَفَعْناميثاقكمْأخذنا

بِهِيأمُرُمبئْسَمَاقُلْ.بكُفْرِهِمالعِجْلَقلوبِهِمُفِيوَأشْرِبواوَعَصَينالسَمِعْنا

.،-1939:الآيات!قرةةصوأ!(مُؤمنينَكُنتُماوْإيما"

تبرزهاالتيالأصليةوالعناصرُ.إسرائيلبنىقصةمنفصلمنقطعةهذه

يلى:فيماتتلخصالقليلةالكلماتهذهلنا

.بالقرآنالِإيمانإلىيدعوهمإذ،لليهودالناصحبهاينصحمقالة()1

تعريفبعد(العلوممفتاح)كتابهفيالآيةهذهعنالسكاكيكتبهماشئتإناقرأ()1

.،درازأالبيانعلمآخرفيوالفصاحةالبلاغة

والإطنابالإيجازبحثفي(الإتقان)صاحبكنبهوماالمفسرونعنهاكنبهمااقرأ)2(

.،درازأ
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مقصدين.علىتنطوىبمقالةالناصحلهذاإجابتهم)2(

(r)وجوهعدةمن،بركنيهالجوابهذاعلىالرد.

هذهفيالقرآنبلسانالخصومةإليهوُكلتبليغاًمحامياًأنلوواقسِمُ

والمدعوالداعينفسفيتختلجالتيالمعافيهذهاستنباطإلىهُدِيَثم،القضية

يفيلاذلكبعدولعله.الكلماتهذهأضعافأضعافأدائهافطوَسِعَهلَما

.وأخلاقوآدابواحتراساتإشاراتمنحولهابما

بالتوراةآمنغقدألسغ؟بالتوراةآمنغ؟بالقرآنآمنوا:للبهودالناصحقال

الدّه،أنزلهمحمدبهجاءالذىفالقرآن،الدّهأنزلهالأنهامومىبهاجاءالتي

بها.آمنغ؟بهفاَمنوا

آمِنوا)الوجيزاللفظهذافيالكعيرالمعنىهذاالقرآنجعكيففانظر

!يتهإلىالقرآناسمصرجعنبالكلامعدلأنهذلكوسرّ.!الّهُأنزلَبما

الدليلأخرجوبذلك،بحجتهالشيءإلىدعاءًبهالايمانإلىدعاءهمفجعل

واحد.لفظفيوالدعوة

على)الدّهأنزلبماآمنوا:يقلفلمعليهالمُنزَلذكرطوىكيفانظرثم

لمأتدرى.بالدعوةالمقصودالقرآنلوصفمتممجزءهذاأنمع(محمد

الحكمةنظروفي،زائداًالبيانيةالحكمةنظردطلكانذُكرلولأنه..؟ذلك

،الإلزامفيلهامدخللاالخصوصيةهذهفلأنالأولأما.مفسداًالإرشادية

الدليل.عمودهوالذىالأوسطالحدوعلى)1(المشتركالقدرعلىالأمرُفأدير

أضغانهميُخرجأننهشاًمنالأعداءمسامععلىالاسمهذاإلقاءفلأنالثافيوأما

.والاصلاحالتألفمنالداعيقصدهماعكسإلىفيوًديأحقادهمويعير

ليسأنهوهوالإسلامطابعإلىالإشارةمنالحذفهذافيماإلىذلك

الإيمانإلىداعً،الأفىيانمنالناسفرقهماجامعهوبل،وخصومةتفريقدين

اللّه.اْنزلهماوهو)1(
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ويعقوبوإسحاقوإحماعيلإبراهيمعلىانزِلَبما:سواءعلىكلهابالكتب

ثىءبيننفرقلا.ربهممنوالنبيونوعيسىموسىأوقيوما،والأسباط

رسله.منأحدبيننفرقلا؟،كعبهمن

كوخهاهوليسبالتوراةللايماندعاناالذىإن:قالواأناليهودجوابكان

علينا،ينزلهلموالقرآن،عليناأنزلهاالدّهلأنجهاآمناإننابل،فحسبالدّهأنزلها

.ومنهاجشرعةأمةولكل.توراتناولناقرآنكمفلكم

علينا!أنزِلَبمانؤمنُ):قولهفيالقرآنأوجزهالذيالمعنىهوهذا

فاعلمنهاحُذفأنالعبارةهذهإيجازفيزادوقد.الأولالمقصدهووهذا

نظيرخها.فيذكرهتقدملأنه،الجلالةلفظوهوالانزال

كفرانهمإلىءيوميعليهمانزِلَبماالايمانعلىاقتصارهمأنالبينمن

لمابهالتصرجتحاشواولكنهم.الثافيالمقصدهووهذا،غيرهمعلىانزِلَبما

انظر.يبرزهأنالقرآنفأراد.بالكفرأنفسهمعلىالتسجيلشناعةمنفيه

قولهممضمونيدخلولم،لهممذهباًمذهبهملازِمَيجعللمإنه؟أبرزهكيف

علىوالتعليقالشرحمعرضفيأخرجهبل؟كلامهممننقلهماجملةفي

فيالأمانةغايةهوذلكأليس!وواءَهبِمَاوكفوونَ):فقال.مقالتهم

النقل!

وجهاًالكلمةلهذهفإن!وواءَهمَا)بلفظالقرآنعنالتعبيرإلىانظرثم

بالقرآنكفروا؟أنهمذلك،العمومهذابهتخُصُّووجهاًالقرآنغيربهتعمّ

،التوراةوراءوكلاهما،عيسىعلىالمنزلبالإنجيلكفروا،محمدعلىالمنزل

معلاً.إبراهيمصحفمنالتوراةقبلبمايكفروالمولكنهم.بعدهاجاءأى

المانع.الجامعاللفظهذاباستعمالالتحديدتمامالجريمةحددقدتراهوهكذا

.الاخهامفيالصدقوتحرّىالإنصافغايةهووهذا

.أسرّوهوماأعلنوهفيماوالمناقشةالردّدورجاء
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مُسلَّمةكأنهامؤقتاًيتركهابل،بكتابهمإيمانهمدعوىفيبمحاورتهميبدألافتراه

إيمانهميكونكيف:فيقول،الكتبمنبغيرهالإيمانوجوبعليهاليبني

الحقُّ!)هُوَبلٍلا،-؟مثلهحقهوبماالكفرعلىباععاًبكتابهم

أ؟بالاَخرللكفرموجبابأحدهماالإيمانيكونَحتىالحقَّيعارِضُوهل-كله)1(

السابقةالكتبوبينالجديدالكتابهذابينالأمروليس:فيقوليترقىثم

فلاحقاًوغرهحقاًالشىءيكونفقد؟وحقٍحيئكلبينكالأمرعليه

هذاأما.لبعضبعضهمايشهدفلامختلفينشأنينفيولكنهما،يتكاذبان

يكذِّبفاع!لى.الكتبمنيديهبينلما!مُصَلأقاً)وشاهداًجاءفإنهالكتاب

!؟بهايؤمنمنبه

الذممطالضياعأوالتحريفأنولو:قائلاًالوجههذاإ؟لفييستمرثم

العذربعضلهملكان،جملةًفيهاالحقبمعالمذهبقدالكتبهذهمننال

الكتبهذهمنالمحفوظةالبقيةإن):يقولواأنلهميحقإذ؟بالقرآنتكذيبهمفي

موجباًبهاالإيمانفليس،والتصادقالتطابقهذاالقرآنوبينبينهاليسعصرنافي

دراستهاعنكانواولكنهمعندهمليستالبقيةهذهأنلوبل..(بهللايمان

منقائمهولمامصدقالقرآنوهذا.أمّاالعذرذلكمثللهملكان،غافلين

هذا؟!يذهبونواع!نَىيعتذرونفبماذابينهمويدرسونهوبأيديهمزمنهمفيالكتاب

.!مموِلَ)بكلمةالقرآنلنايؤديهكلهالمعنى

وأخرىرُفعت)2(كلمةهىإنما:البيانصنعةفيالاحكامإلىفانظر

لكلحسماًالكلمةهذهفكانت؟إليهاالحاجةعندمكانهافيوُضعت)3(

محتملأأوصحيحاًكانوإلا،بالبطلاننفسهعلىشاهدأكانخالفهإنسواهمافإن)1(

.،درازأوميزانهالحقمعيارإذأفهو.للصحة

نحَّىمالأميرولكنه(عليهمأنزللمامصدقاً):يقالأنالسياقمقتضىكانأنهذلك،)3()2(

مكاناللقبينأحدبدلتولوالجديدالعنوانهذاوألبسه،القديماللقبذلككتابهمعن

مصدقأ-)فقلتآخربلقبجئتلوبل،صاحبهموضعفيأحدهماصلحلماالاَخر
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بمثابةوحدهاالكلمةهدهكانتبل؟الهربأبوابمنبابلكلوسداً،عذر

طنطنة.ولاجَلبَةماغيروفي،واحدةخطوةفياتِمَّتللخَصْمتطويقحركة

مساقساقهالذيالمطويّالجانبهذامنالنف!روطرقضىولمّا

تبجحواالذيالأصليالمقصدعلىالردّإلىاستوى،والاستطرادالاعتراض

إكذاباًفأوسعهم،عليهمأنزلبماالِإيماندعواهموهو،بهوالافتخاربإعلانه

ومضتقلوبهمفيأشربوهقد،قديمداءٌفيهمالجحودداءأنوبيّن،وتفنيداً

أنزلبماالكفرمناليومأتوهالذيوأن.مزمناًمرضاًأصبححتىالقرونعليه

وساق،علبهمأنزلبماكفرهمبسلسلةمتصلةحلْقةإلاهوما،محمدعلى

بالدّه،جهلهمفي،لِإنكارهاسبيللاالتىالمُفظِعةالتاريخيةالشواهدذلكعلى

الّهِأنبياءَئقْتُلونَفَلِمَقُلْ):أوامرهعلىوتمرّدهم،أنبيائهلحرمةوانتهاكهم

.!..؟مُؤمِنينَكُنتُمإنقَثلُمِنْ

آخرفيلهاستعدَّتْقدالنف!ركانتالانتقالهذاأنكيفتأمّل)1(

صارواأنهمٍكتابهميصدِّقبماتكذيبهممنالسامحيفهمإذ؟السابقةالمرحلة

!؟لكمصدّقايبقىيُصدِّقكمَنيكذِّبالذيوهل؟نفسهبكتابهممكذبين

مذهبهم،بماَللهموإلزاماً،أقوالهممناستنباطاًاخذإنماالمعنىهذاأنغير

الجديد.الردمهمةهىهذهفكانت.أحوالهمواقعمِنمباشرٍبطريقيؤخذلمو

لمامفتاحاًقبلهالمامِغلاقاً!مَعَهُملِما)مُصَذَقاًكلمةكانتوهكذا

سُلَّمفيدرجةأوّلَهيالأولالغَرضسُلَّمفيدرجةآخرُوكانت.بعدها

القيادةهذهأرشدوما!الكلامأجزاءبينالالتحامهذاأوثقفما.الثافيالغرض

حاجتها،قدرعلىلهوتنزيلاً،مدارجهاعلىلهتدريجاً،البيانبزمامللنفصر

منواستشرافهاالنف!رتطلّعآنسأنإلاهوفما!الحاجةقلكوقتوفي

:القرآنشأنعجيبمنوهذاالإلزامتملما(عندهملمامصدقاً)أو(زمنهمفيباقٍهولما-

.،درازألكلماتهتبديللا
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تامةعليهاووقفهاالغايةتلكإلىبهااستوىقدهوإذا،غايةإلىالكلمةتلك

كاملة.

ذكرعنوأعرضالأصليوضعهعنبالإسناد)1(عدلكيفوانظر)2(

واتخذوا،الدّهأنبياءَآباؤمكَعلفلِم):يقلفلم،الجرائملتلكالحقيقيالكاسب

داحضةًحجةًالوضعهذاعلىالقولكانإذ،(؟وعصيناحمعناوقالوا،العجل

الأسطورةفيللحَمَلالذئبمُحَاجَّةكمثلمثلها.الرأيباديءفي

أمةتلك؟ولاَبائنالناوما):يقولواأنجوابهافيلهميحقفكان)2(المشهورة

.(أخرىوزروازرةتزرولا،خلتتد

هذالجاء(وقلوبهمقلوبكمتشابهتقد،مثلهموأنغ):مثلاًزادولو

قوته.وفترتالكلامحبلولَتراخى،الوقتفواتبعدالتدارك

موقففيبدءذيباديءبوقفهم-ترىماعلىالكلاماختصارفكان

نفسهالوقتفيوتنبيهاً،هدفهاإلىالحجةسهمبتسديد)3(إسراعاً-الاتهام

وضعتاعريهمفعلى،الجرمفيسواسيةوأنهم،بعضمنبعضهاذريةأنهمعلى

بسنةالاستنانعنينفكونلالأنهم،الأثيمالجافيعلىوضعتهافقديدك

مقاصدهم.مثلعلىالانطواءأو،أفاعيلهمعنالرضىأو،أسلافهم

بأحداهماالحكميفيدوجهعلىأخرىالىكلمةانضمامالمعانيعلمفيهو:الإسناد)1(

بالقيامالحكمأفاد-قائمزيد:نحو،نفيأأوثبوتأ(اليهالمُسْنَد)الأخرىعلى(المُسْنَد)

الموضعهذافيوهنا.محمدعنالكذبنفىأفاد-بكاذبمحمدليس:ونحو،زيدعلى

انحاطبونالهودهؤلاءأجدادوهمالحقيقيينأصحابهاالىالأنبياءقتلجريمةاللةيُسندلم

.النبوةعهدفي

(Y)القناةماءعليهعكرقدكانأباهأوأخاهأنبحجةصغيرحملعلىعداذئباًأنتزعمالتى

الأسبابلأوهناستنادأالضعيفعلىالقوىعدوانتمثلوهي.مضىعاممنذيشربوهو

.،درازأ

.،درازأوالمطلوبالدليلبين(بالتقريب)المناظرةفييسمىماهووهذا)3(
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وهىالأولىالجريمةبإخراجترشيحاً)1(المعنىهذازادكيفوانظر)3(

كأنه،الاَنالواقعالأمربصورةلهاتصويراًالمضارعالفعلصيغةفيالقتلجريمة

الزكية.الدماءبتلكملوثةوأيدجهمأنفسهمالقومهؤلاءعلينايعرضبذلك

يفتحمماعامبلفظالأنبياءذكرمعالصيغةبهذهالتعبيركانولقد)4(

نجحفيلأعدائهالِإطماعمنوباباً.الكريمالعرثطالنبيلقلبالإيحاشمنباباً

كلهذلكعنبالاحتراسأسعفناكيففانظر.)2(لقتلهومحاولاخهمتدابيرهم

ذإ؟حبيبهقلببهاوثَبَّتَأطماعهمالكلمةبهذهفقطع!جملُ)مِنبقوله

أصلىعلىتنبيهمنفيهاماإلىذلك.الناسمنبعصمتهإياهوعدهبمثابةكانت

الصيغة.وفيالإسنادفيآنفاًالمذكورالتجوزمنبهصُنعماوعلىالكلاموضع

)?(

)2(

وإظهاراً.تقويةً:ترشيحأ

مثلاً:السيرةفيفاقرأ،!ي!%ادلةرسولقتلأولاغتيالاليهودمحاولاتتعددتوقد

منجدارإلىاستندحينما!!ادلةرسولفوقرحىحجرإلقاءالنضيربنيمحاولة

اددَةرسولرافقممنالصحابةأحديشعرأندونفيهوسعيهمبذلكوتآمرهم،جدرانهم

يريلىكأفلمج!إّالرصولفيقوم،بالخبراطحادلةرسرلكلالوحيفينزل،بذلكاطح

جميعاًالنضيربنيإجلاءفييتسببمما.بذلكالم!سلمينويخبرالمدينةإلىفيرجعالغائط

فيهم.سلولابنشفاعةبعدالمدينةمن

برسولوي!روا،المسلمينويبيدوايدخلوهاكيلهمالمدينةلفتحالمشركينمعقريظةتآمر

وعذَب،المشركينأحزابعلىالمؤمنيننصراللةولكن.الخندقغزوةفيهذا،!كأ!اللَة

.معروفهو؟الذريةوسبيبالقتلقريظةمناليهود

فتحهااستقرأنوبعدخيبرغزوةففي،طكأ%اددْةرسولقتلحاولنالهودنساءحتى

ووضعت،طيس!ادلةلرسولمطوخةشاةًزينبتدعىامرأةأهدت،المسلمينبسيف

منالجزءلهذاا!ظادلةرسولبحبلسماعها،الشاةذراعفيمنهواكثرتالسمّفيها

بأنهاتخبرلطالذراعهذهإن:وقالتوقفاهـبأكلهاالرسولهئموعندما.الشاة

بذلك.المرأةوأقرت.مسبومة

الرسولضدالهودمواقفعنالسرةكتببهتفيضمماكثيرالحوادثهذهوغير

=.................................................:في؟عموماًوالمسلمينالمج!
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بعدالماضىصيغةعلىالتاليةالجرائمفيبالأفعالجيءكيفوانظر)5(

الطيعيوضعهعلىالتاريخفاستقام!جملُمِن):الكلمةبهذهلهاوطّأأن

.الأولالتعبيرمثلإلىحاجةهناكتبقلمحين

؟الشركجريمةوهيالعانيةالجريمةعَرضفيالعاليةالآدابإلىوانظر)6(

ألطفذلكعلىنبّه،العقولفينُكراًوأشدَّسابقتهامنأغلظكانتلمّافإنها

المفعولهذاطوىبل،إلهاًالعجلاتخذتميقلفلم،ركنيهاأحدبحذفتنبيه

..مفارقةمنبينهمالماوبياناً،الأولصحبةفيبهللتصرجاستبشاعاًالعافي

وأنكى،بالحكمأنطقهوصمتفربَّإ!وتهويلتعبيرمنالحذفهذافيوم

الخصم.في

إعراضاً،التفصيلعلىالاجالفيهاأوثرالتيالنواحيإلىانظرثم)7(

مصدقالقرآنإنقالفقد،الحالفيالبيانحاجةإليهاتمص!لازيادةكلعن

فيأم،فحسبالدينأصولأفي:التصديقهذامدىلميّنولم،معهملما

ذلك؟حدأىوإلىالفروعوبعضالأصولفيأم،جميعاًوالفروعالأصول

أصلإلىالداعييَعنىوماذا.معلومبقدرإلايتنزّللاالملوككلامهذاأن

علماءفليبحث؟يمتدلاأوفروعهاإلىالأديانبينالتطابقيمتدأنالإيمان

التشريع!

والفعل.بالقولللمسلمينوإيذائهم،قينقاعبنيغزوةء=

المشركين.لقتلىوغيرهالأشرفبنكعبورثاء،بدربعدقريشتحريضء

.الأشعارفيالم!سلمينبنساءوالغزلالتشبيب!

.يقتتلواأنكادواحتى،والخزرجالأوسبينوفتنتهقيسبنشاس،

السويق.غزوةفيالمسلمينعوراتعلىودلالته،سفيانلاْ!طاليهودىمشكمبنصلامإيواءء

وقعةفيالمسلمينلغزووغيرهاوغ!انكنانةوقباثلقريشتأليبفياليهودىالوفددور،

.الخندق

وغيرهم.عفكأبو-الحقيقأربنصلام-الأشرفبنكعب:اليهودضياطينمنالإيذاء!
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علماءليبحث...؟الأنبياءأولخههمفمن.اللّهأنبياءيقتلونإنهموقال

يخ!رالتا

هى؟وما؟هىفكم.بالبيناتجاءهمموسىإنوقال

؟الميثاقكانشىءأيفعلى.ميثاقهمعليهمأخذإنهوقال

هذامثلفيالتفاصيللهذهتعرضأنمنلأجلّالقرآنيالبيانحكمةإن

؟عبدكضربتَلِم:يُسألمنمثلمثلهالكانهاهناذُكرتولو.الموضع

عامفيوولدكذاوحِليتهِكذاأبيهواسمكذاغلاماًاعهضربلأنه:فيقول

.؟وكثير)1(زائدهذاأنشىألا.كذا

عنلخرجنااللطائفمنالقطعةهذهفيماسائرنتتبعذهبناولو)8(

دقيقسرإلىفيهانظركبتوجيهفلنكتف.إليهقصدناالذيوالتنبيهاقثيلحد

وأالِإقناعأوالدفاعمنأمرأهمهإذاالمرءأنذلك.الناسكلامفيتراهلا

نفسكفيبهاتأثيرهوكأن،بأغراضهالانفعالمَسحةكلامهعلىبدت،غيرهما

ظفرهفيالمسرةمنيخالجهبماتحسفتكاد،تطبعاًأوطبعاً،هوتأثرهقدرعلى

51هدعنالناسأعرضلوأسفاًيهلكيكادتراهبل.إخفاقهفيالامتعاضِومن

.السلامعليهمالأنبياءشأنهوكما،دعوتهفيمخلصاً،بقف!ميتهمؤمناَكانإذا

قوة،الأغراضبهذهتنفعلأنمنأعلىقوةالكلاموراءتلمحفإنكهناأما

خير،ينفعهلامَنعِزّةِفيوشرهاخيرهاالحقائقلكتصف،تتأثرولاتؤثر

معدودهوفيماوذلك-التفصيلموضعغيرفيتفصيلهالقيسامرىءعلىعِيبَهناومن)1(

قوله:-شعرهاحمر

فحوملالدخولبيناللوىبسقطومنزلحبيبذكرىمننجكقفا

................................................فالمقراةفتوضح

الباقلافي:قال.أربعةبحدودحدهحتى(اللوىبسقط)بقولهالمنزلوصففييقنعلم

ثرطهأوفاسداًبيعهيكونأن،منهبحدٍأخلّإنفيخشى،المنزلبيعيريدكأنه)

.،دراز1(!باطلًا
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شر.يضرهلامنواقتدار

المقتصدالأسلوبهذاخلالمنجلياًتراهوالعطمةالكبرياءمنالطابَعهذا

وقدحاً.مدحاًوصفهفيالمقتصد،ورداًأخذاًحِجَاجهفي

هو:)الكلمةهذهعلىوصفهفييزيدفلاالقرآنعنيجادلحينإليهانظر

الكلمةتلكالإنسانأيهاتُشبعكهلولكن،النفستملأكلمةإنهانعم!.الحق

؟الناسبهاتُقنعأنوتحببهاتقتنعالتىالحقائقمنحقيقةتصفأنأردتإذا

وضعهموهو،الفحشأفحشإسرائيلبنىعلىسجّلأنبعدإليهوانظر

قسوةوصفأنوبعد،الأقدسالمعبودموضعالبلادةفيمثلٌهوالذيالبقر

يزيدلافتراه؟الرهيبةبالاَياتعليهاحملهممعاددّهأوامرعلىتابيهمفيقلوجمهم

!صنعغ.ئسما):الثانيةوفي(ظلم)هذاإن:الأولىفييقولأنعلى

الجريمةبمقداروافيتانكلمتانإنهمانعم؟الشناعاتهذهبهتقابلماكلأذلك

أينبل؟الانتقامفيالاندفاعوحرارةالألمأينولكن،وجههماعلىفُهمتالو

ذإالناسكلامفيتراهالذكطوالفجورالاسرافوأين؟والتشنيعالاقذاع)1(

مقامهم؟منبالنَّيلاحفِطوا

شكرعنوأغناهالجنابهذاأعزَّوما!الخصومةهذهأعفَّمالِلَّه

بشر!نفسعنيصدرلاكلامهذاإنوتالدّه!الكافرينوكفرالشاكرين

***

تفصيله،ومواضعإجمالهمواضعسواء،كلهإيجازالقرآنأ

توليدفياللفظمنيمكنماأقلبربقٍدائماًيستثمرالكريمالقرآنإنَّقلنا

مواضعفيهايستوى؟كلهفيهبارزةظاهرةتلك؟أجل.المعالطمنيمكنماأكر

.والسوءالفحش:الإتذاع)1(
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مقاميسمونهاالتيتفصيلهومواضع،الِإيجازمقامالناسيسميهاالتيإجاله

يجاوزلاالمقاجمنكلافينراهلأننا؟كله)1(إيجازاًنسميهولذلك.الاطناب

المقامينكلافيمراميهأنونرى،ماميلاًالاسرافإلىيميلولا،القصدممبيل

فليس.يساويهابماولاألفاظهمنبأقلوالحلىالعناصركاملةتأديتهايمكنلا

لمعنى.جاءإلاحرففيهوليس،جليلةلفائدةمفتاخهىإلاكلمةفيه

الخالفة:سببإيضاحمنبدأنرلمالقوممصطلحبهنخالفجديدأاصطلاحاًهذاكانلما)1(

بأنهاالمساواةوعرفوا.(مُطنب)و(مُوجز)و(مُساوٍ)إلىالكلامالبلاغةعلماءقسم

والإطناب،بهوافٍعنهناقصبلفطالمعنىأداءبأنهوالإيجاز،قَدرهعلىبلفظٍالمعنىأداء

أمرأالتقسيمهذابهيضبطالذممطالمقياسوجعلوا.لفائدةعنهزائدٍبلفظٍالمعنىأداءبأنه

محاوراتهمفيالناسأوساطبهيتكلمالذىالمقدارالسكاكيفاعتبر:وضعياًأوعرفياً

بابدطيذمولامنهميحمدلاالذممطالقدروهو.المساواةضابطهو،خظابهمومتعارف

.الإطنابفهوالإفادةمععنهزادوما،الإيجازفهوبهالوفاءمععنهنقصفما.البلاغة

الذينوافقهوقد.السكاكيكلاممحصولهذا.الطرفينهذينفييقعإنماالبليغوالكلام

إلىردفيهالعرفعلىالبناءأنرأىبعضهمأنإلا،التقسيمهذاعلىبعدهمنجاعوا

رعايةغيرمنبالوضعالأوليةالمعافييؤدممطالذىالمقدارهوءالمساواةحدفجعل،الجهالة

المعنى.أصلعلىالزائدةللمناسبات

هذينبأحدالمساواةواعتبارهم،الأساسهذاعلىالتقسيموضعهممنفهمناوقد

العواملسانفيالأوليةالمعافيبهاتؤدىالتيالعبارةأنظنواأنهم،الماَلفيالمتحدينالمقياسين

أما،الوضعفيولاالعرففيعليهدليللاماوهذا.والاختصارالإطالةبيندالْماًتمع

وإن،أخرىتارةوبالختصرتارةالمطولباللفظالواحدالمعنىفييتكلمونالعوامفإنلاولا

المعنىلتأديةاللغةفيوضعالذممطاللفظفلأنالثالطوأما،منهاكلفيالمحزإصابةيتحروالم

الإجمالمنوكل.مفصلبلفظيؤديهماومنه،مجملبوجهيؤديهمافمنه،مختلفالأول

يجازالٍامعرفةفيإليهءسجعقدرمنهماينضبطفلا،كثيرأتفاوتاًنفسهفييتفاوتوالتفصيل

يساويهبماأولفظهمنبأقلالإجمالمطمعناهتأديةويمكنإلاوجيزكلاممنماإذ،والإطناب

تعالىقولهوهوالإيجازفيعلماًعدوهالذكطالمثلحتى،وفاءهيوفولمغناءهيغنلموإن

بقولكمعناهأصلتأديةيمكن،917:الآيةالبقرةسورةأ!...حياةالقصاصفيولكم)

فاتحةبل،(حياةالقصاص)منهبكلمتينبا!تفاءأو(تحيااقتص)أو(تسلمانتقم)

=أداءيمكن،آياتسبعفيكلهاالقرآنمقاصدجمعتالتيالكريمالكتاب
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وإن(ونسخهديكونستعينك،ونعبدكاللهمنحمدك):كلماتخمسفيالأصليةمعانيها

ذلك.منأقلففيشئت

لفظفيمفصلأالوضعيمعناهتأديةويمكنإلامطبكلاممنما:يقالوكذلك

وقد،إيجاز،491:الآيةالبقرةسورةأ!...قصاصوالحرمات):تعالىفقوله،منهأطول

والأنفبالعينوالعينبالنفسالنفسأنفيهاعليموكبا):تعالىقولهفيبسطهجاء

وهذا(45:الاَيةالمائدةسورةأ!تصاصوالجروحبالسنوالسنبالأذنوالأذنبالأنف

بها،قُتلنفساًكملمن):معناهمثلفيقولكإلىقيسإذاموجزأيعدطولهعلىاروم

أذنه،جُدعتأذناًجدعومن،أنفهجُدعأنفاًجدعومن،عينهفُقئتعيناًفقأومن

والاَمة،بالإصبعوالإصبع،باليدواليد:زدتشئتوإن..سنهكُسرتسناًكسرومن

إليناانزِلَومابافةِآشَما)تعالىوقوله.(جرأوهلم..بالموضحةوالموضحة،بالآمة

باطّهِآشَّما)قولهفيْمبسوطاًمعناهجاء،95:الاَبةالمائدةسورةأ!...قبلمِنانزِلَومَا

أوصىَومَاوالأسباطِويعقوبَوإسحاقلرامماعيلَإبراهيمَإلىأنزِلَوَمَاإليناأنزِلَومَا

المعنىوهذا،136:الاَيةالبقرةسورةأ!...رَئهِممِنالنبيونَاْوتِيَوماوعيسىمومى

علىاددّهأنزلهاالتيوبالتوراة،إليناادلةأنزلهالذيوبالقرآنباددّهآمنا:بقولكعادةيؤدى

وبالصحف،لداوداددّهآتاهالذيوبالزبور،عيسىعلىاددّهأنزلهالذيوبالإنجيل،موصى

منسائروذكرت،سبطاًسبطأالأسباطعددتشئتولو...لإبراهيماددّهآتاهاالتي

سائرأنباءمنعلينالقصاددّهشاءلوبل.الموضعهذاغيرفيالنبيينمنعلينااددّهقص

علينا.يقصهلمماالرسل

مرتبتيإنقالواإذ،العوامكلامفيالمرتبتينهاتينبوجودضمنأمعترفونوالقوم

،البلغاءكلاممنتكونالٍمفإذا.شىءفيالبلاغةمنليستاالمملوالتطويلالخلالاختصار

الأوليةالمعافيتصلحفلاوإذا؟تكونانمنفكلاموإلا.البلغاءغيركلاممنالبتةكانتا

.المفروضللوسطمنضبطاًمقياسأالعاميةالعباراتولا

العواملسانفيالأوليةالمعافيبهتؤدىالذيبالمقدارالتوسطقياسهممننشأوقدهذا

طرفإلىأبدأمائلةالبابهذافيالبيانيةالفضيلةجعلواأن-وسطاًكونهتسليمبعد-

مكاناًتبوئهامنالفضائلقاعدةعليهبنيتماعكسوذلك.الزيادةطرفأوالنقص

الرجلكلامفيالمساواةفيدخلون،يرجعونرأيتهمإذاتعجبولقد)الأطرافبينوسطأ

يدخلونهارأيتهمإذاعجباًتزدادثم.العامةمعكلامهيكونكأن،داعإليهادعاهإذاالبليغ

بقوله=ويمثلونها،السواءعلىوللخاصةللعامةخطابعلمتكاوهو،نفسهالقرآنفي
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هذهفيأنعلى،43:ا!كةفاطرسورةأالاَية!..بِأهلِهِالاءُالسيالمكرُيحيقُولا)تعالى-

.(وعاقبتهالمكرضرريحيقلاالمعنىإذ،نفسهاصطلاحهمٍعلىبالحذفإيجازاًالكلمة

الوسط،الحدمننصابهاإلىالفضيلةفيهنردآخروضعاللتقسيمنضعأنرأيناكلهلهذا

بأكمله،المعنىبهيؤدىالذىالمقدارهوالمقياسبجعلوذلك.الطرفينإلىالذمفيهونرجع

ولاإجحافبغير؟تفصيلأوإجمالمنالمقامإليهيدعوماحسبعلىوحليتهبأصله

بقدرالجادةعنحائدأالبلغاءعده،زادأوعنهنقصمنالذى-القدرهذا.إسراف

تطويلاً،أوتقصيرأبحقطرفيهتسميأنلكالذىالصحيحالميزانهو-زادأونقصما

قدونحن.فسمهشئتماأوالتقد-سأوالتوسطأوالقصدأوبالمساواةهوتسميهوأن

ينطقالإيجازحدرأيناإذ،التسميةهذهصحةإلىمطمئنين(الإيجاز)باسمأيضأعيناه

يسرعفالذى،الممكنبالقدرالحاجةبلوغفيوالتخفيفالسرعةإلايجازالٍافما،عليه

السرعةتمكنحيثيبطيءوالذى،مخلأمجحفأفيكونحاجتكييلغكلاالطاقةفوق

ويجعلونالبيانفيالوجازةبهذهيتواصونمازالواالناسورأينا.مملأمسرفأإلايكونلا

آلهوعلىعليهوملامهاللةصلواتالبلغاءسيدعنرُو!حتى،ودذملماالكلامخير

فلاحاجكبلغتوإذا،فأوجزتلتإذاجرووهـيا:البجلىاللةعبدبنلجر-سقالاْنه

الإطناببهذايوصيأحدأحمعناوما.تخريجهالاَنيحضرفيولاأحفظههكذا،تتكلف

المفهمالاختصار:شعبتيهإحدىهووانما،الإيجازتقابلثانيةفضيلةالمؤلفونعدهالذى

وحدهاالمقابلةهذهتكونأنلخشيناتقابلهثانيةفضيلةعيناهولو.المفخمالاطنابأو

قالحتى،لسانبكلذمهجاءالذىاجمثارفيوتسامحأقيودهمنالتحللفيرخصة

القياتووممجالسمنيإ!يوأبعدآأبضكموإن...":وسلمآلهوعلىعليهاللةعلى

رأعنوغيرهماحبانوابنأحمدرواهأالمعفقونالمتشدقونالغر!ارونأخلاقأأماوئكم

فيبهاويؤخذ،مقامكلفيالمتكلممنتطلبواحدةفضيلةهىإنماوربكفلا.ثعلبة

وأصعبطلبأآكدالتفصيلمقامفيلعلهابل.الإجمالضيقفيبهايؤخذ؟التفصيلسعة

ولا،الموضعفيالحاجةال!اتمسفائدةمنهجزءكلحوىانالطويلفالكلام.منالاً

الأغراضأداءأمكنوإن،المطوبالإيجازعينهوكانمنهبأقلالفائدةتلكأداءيسهل

معيبأ.تطويلأاْوحشوأهوكانمنهأخصربعبارةبإبدالهأومنهشيءبحذفكاملةفيه

التوسطهوكانالحالفيالمناسبةوالتكميليةالأصليةبالمقاصدوفىإنالقصيروالكلام

معيبأ.تقصيرأأوبترأكانوإ،المطوب

وحتى=.بنواماعليهبنواحتىزعموا؟الاجمالجانبعلىقاصرأالإيجازوليس
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،الزائدةوالحروف،المقحمةالكلطتمنالقرآنخلوأ

وفي(مُقحَمة)إنهاالقرآنيةالكلماتبعضفييقولالذىقولعنكدَعْ

كلمةيستخفالذكطقولعنكودعْ.معنويةزيادة(زائدة)إنهاحروفهبعض

تلكتكونأنيباليلا،الزيادةفيهيظنموطنكلفيبهافرمي(التأكيد)

يكونأنيباليولا،تكونلاأوْلتأكيدهفتصلحَعليهالمزيدمعحىفيهاالزيادة

به.لهحاجةلاأوْالتأكيدهذاإلىحاجةبالموضع

الزيادةمنالضرببهذاالقرآنفيالحكمفإن؟وذاكهذاعنكدع،أجلْ

وانهارِالليلِواخيلافِوالأرفروالسماواتِخلقِفيإن):تعالىقولهمثلمنهأخرجوا-

الإطناببابمنوجعلوها،164:الاَيةالبقرةأمورة!...البحوليتجرىاقيوالفلكِ

وقوعهلاعلىكانممكنأىوقوعترجيحفيإن):العبارةبهذهإيجازهايمكناًنهبحجة

تكلمبليغغيرأوبلي!قطعربيأعهدتفهلوأنت.(العلوممفتاح-للعقلاءلاَيات

..الآيةمعنىفيللمساواةمقياسأالسكاكيافترضهالذىالقلقالجافالفلسفيالتعبيربهذا

لرأيتإجمالاًأوتفصيلاًالكونيةاللةآياتفيالناسبهتكلمماإلىرجعتلوإنك،ص

وأحكمكلامأوجزهيالكريمةالاَيةولرأيت،أقصراْوهذامنأطولصحيحأعربيأكلامأ

السماواتليماذاانظروا)قل:تعالىقولهأن؟،التفصيلمنبابهافينظام

.الاجمالمنبابهفيكلامأوجزهو،011:الآ!ةيونىأمورة!...والأرض

التيالوحيدةالفضيلةوهي،المعتدلالوسطهيالصحيحبمعناهالإيجازفضيلةإنقلنا

وإنالكاملفالمثلتمنىماللإنسانليسأنهغير.بحسبهمقامكلفيالبلغاءبهاتواصى

يألطأنمنهمأحديستطعلا،وبعداًقربأطلبهفيوتفا:تواالناسأعناقإليهتطاولت

لاكيف.الإيجازحسنفيالأعلىالمثلفهو،الحكيمالقرآنعلهاأقوإنما.غايتهعلى

.،درازأالإعجازحدوهو

المراجع.منيدىتحتفيماأجدهلم0001قلتإذاجررريا):جريرحديث:قلت-

،/4491أحمدفرواه0001إاليأبغصكمإن"حديثأما 91 r،الظمآنموارد

جابر،حديثمن1802والصلةالبرفيالترمذكطرواهوقد،482الإحسان9

أيضألشواهدهالأرناعوطوصححه،لشواهده2/093الصحيحةفيالألبافيوحسنه

.2/232الإحسانفي
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الذيالميزانبدقة-مكشوفاًأومستوراً-الجهلمنضربهوإنماشبههاأو

.القرآنأسلوبعليهوُضِعَ

.المصباحهذاضوءعلىالبيانيةأسرارهطلبفيبالغوصأنتنفسمكوخذ

كاتعجلأنفإياك،حرتأومنهكلمةفيالحكمةوجهعليكعُمِّيَفإن

.والانصاتالأمانةإلىأدقهوسديداًقولاًقلولكن،الظانونهؤلاءيعجل

تركنأنإياكثم.(بتعليمهإلالناعلمولا،كلامهبأسرارأعلمالدّهُ):قل

فلانمنأناأين:قائلاًالأسرارتلكاستجلاءعنفتقعداليأيرراحةإلى

الكبيرلهيفطبنلمماإلىفطنقدمفضولصغيرفربَّ،كلا..؟وفلان

فيفجدَّ؟)2(المشهورةالاحجِيَّة)1(فيعمرابنقصةإلىترىألا.الفاضل

تكَشنصالفهممنباباًلكيفتحأنالدّهُفعسى؟علماًزدفيرَبّ:وقلالظلب

إلىالظلماتمنيخرجهمآمنواالذينوليّوالدّهُ.غيركعلىعُمِّيَمماشيئاًبه

.النور

،!ش!ءكمثلهليس:)تعالىقولهفيالكافسرأ

ف!!كمِ!لِهِليسَ):تعالىقوله.مثلاًلكولنضرب

.،11:ا!!ةالشورىسورةأ

الصائب.الجوابليعرفالمستمعفطةالىيحتاجمماا!غلوطةأوالسؤال:الأحْجية)1(

كشجرةطيبةكلمةمثلاًاطّهضربكيف!ر)المثعالىقولهاكل!النبي)ترأَ)2(

2:الآ،إبراميمصررة!!...طيبة t-،وإنها،ور!ا!سقطلاثجرةال!ثجرمنإن:وتال

منأنواعاً"كرونوجلوا،علمهاالقومعلفخفي؟هيمافحدفونيالمسلممثل

وفيهمسناًأحدلهمهوعشرةعاشروكان،النخلةأنهاعمرابنوفى.الباديةثجر

القرآنوفي.الشيخانرواهالحديث،النخلةهياء!:قال.وصربكرأبو

.،دراز97،1:الآيةالأني!اءصررة!الاَية!...سلمانففهمناها)

صغاتفيومسلم،8946التفسيروفي61،62العلمفيالبخارىرواه:قلت-

الحديث،بدايةفيالآيةقراءةالصحيحينفيتردولم،63،64وأحكامهمالمنافقين

.البزارعندأنها1/177الفتحفيالحافظذكرولكن
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وجوبعلىبل،الكافزيادةعلىكلمتهمترادفتقدالعلمأهل(اأكثر)

معناهاعلىبقاؤهاإليهيُفضيالذيالعقليالمحالمنفراراً،الجملةهذهفيزيادتها

فتكون،الدّهمِثلعنالشبيهنافيةَتكونحينئذأنهارأواإذ؟التشبيهمنالأصليٍ

لأن؟وانتفائهلثبوتهمحتملةالأقلعلىأو،سبحانهلهالمِثْلبثبوتتسليما

النفي-لأنأو)1(.الموضوعبعدمتَصْدُق-المنطقعلماءيقولكا-السالبة

لفلانليسا:تقول.جميعاًوقيده)المقيَّدإلىيوجَّهقد-النحوعلماءيقول؟

كاليس):وتقول.يعاونهلاولدلهكانأوقطولدلهيكنلمإذا(يعاونهولذ

لأحد.أخاًيكنلمأوعليلغيرأخاًكانإذا(لعلىأخاًمحمداً

رأىإذ؟أصلهاعلىببقائهابأسلاأنهإلىذهبمن(منهموقليل)

فييتبعهالمعلمثلنفيلأن.احمالاًولانصّألاالمحالذلكإلىتؤدىلاأفها

أيضاً.المثلنفيالعقل

الحقالإلهوهوقطعأمثلْالمعللهذالكانلدّهمثلهناككانلوأنهوذللش

المِثلمِثلانتفاءيغلاوإذاً.لصاحبهمِعلاًكلاهمايُعَدُّمتماثلينكلفإن،نفسه

.المطلوبوهوالمِثلبانتفاءإلا

ينفيأنهأممط،مُرجِّحلامُصحِّحأنه-تأملتهلو-التوجيههذاوقصارى

إليه؟الحاجةمسيسيبينولافائدتهيثبتلاولكنه،الحرفهذاعنالضرر

ازدادقدكانإنوأنه،سواءبدونهكمؤداهمعهالكلاممؤدىأنترىألست

والتعقيد.التعميةمنوضرباً،والدورانالتكلفمنشيئاًازدادفإنما،شيئاًبه

هذا):فقال،(فلانهذا):يقولأنأرادالذيسبيلإلَّاسبيلهوهل

باسميسترونهاالتيبالزيادةالقولإلىإذاًفماَله؟(فلانخالةِأختِابنُ

موضوعاْ،المثليقعالأولفعلى.منطوقهاأوالجملةمضموناعتبارعلىمبنيالترديدهذا)1(

خبرفيواقعلأنهالمحمولفييبقىالثانيوعلى.(مثللهليسمثله):قولناقوةفيلأنها

.،درازأليس
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ليسالمماثلةتأكيدفإن،هاهنامسمىلهتعرفلاالذىالاسمذلك،العأكيد

.بمكانالإحالةمنهوالتشبيهعلىيدلبحرفالنفيوتأكيد،ألبتةمقصوداً

بقوةمحتفظاًموقعهفيالحرفهذالرأيتقليلاًنفسكإلىرجعتولو

منهاسقطلووأنه،جملتهفيالمقصودالمعنىمنجليلبقسطقائماً،دلالته

مقهذالكنبينونحن.أركانهمنركنلَتهدمأوالمعنىدعامةمعهلسقطت

الاَخر:منمسلكاًأدقأحدهما،طريقين

قيللوأنه،الجمهورفهمإلىالطريقينأدفيوهو:(الأولالطرستى)

المماثلةِالتامّالمثلوهو،المكافيءللمثلنفياًذلكلكان(شىءمعلهليسا

عندالمثللفظمنالفهمإليهينساقالذىهوالمعنىهذاأنإذ،فحسب

رتبةًهنالكلعلّأنْ:والأوهامالوساوسدبيبالنفسإلىلدبَّوإذاً.إطلاقه

للملاثكةالمنزلةهذهتكونأنعسىوأنْ،تليهاولكن!ثاالألوهيةرتبةتضارعلا

فيكون.والكهانوالأوثانللجنأو،الطبيعةوقوىللكواكبأو،والأنبياء

فكان..أمرهأوخلقهفيماوشرذ،علمهأوقدرتهفيماشبةالحقّبالإلهلهم

المماثلةيشبهوعماالمماثلةعنكلهللعالمإقصاءًالكلامفيالحرفهذاوضعُ

فضلاً،دلّهمِعلأيكونأنيشبهشىءهناكليس:قيلكأنه،منهايدنووما

الأعلى،علىبالأدفىالتنبيهمنبابوهذا.الحقيقةعلىلهمِعلاًيكونأنعن

الإمراءالاَية:سورةأ!وئنْهَرْهُمَاولاَالىلَهُمالقُلفَلا):تعالىقولهحدعلى

.الأحرىبطريقاليسيرفوقوعما،صريحاًالأذىيسيرعننهياً(23

هذهمِنالأوَّليالمقصودأن،مسلكاًأدقهماوهو:(افمافيالطررز)

(شىءكاددّهليسا:يقالأنلأدائهيكفيكانوإن،الشبيهنفيوهوالجملة

الاَيةإليهترميماكلَّهوليسالقدرهذالكن،شىء(معلَهليساأو

تَلفتكأننفسهالوقتفيتريدالحكمهذاتعطيكأنتريدكاإنهابل،الكريمة

العقلى.برهانهوطريقِحجتهوجهإلى
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فلان:)فقلتخُلقهفينقيصةًءامريعنتنفيأنأردتإذاأنكترىألا

دليلها.عنالمجردةالدعوىنحرجعنهكلامكأخرجت(يبخلولايكذبلا

بذلكتكنلم(يبخلولايكذبلافلانمثل):فقلتكلمةفيهزدتفإذا

هولهتبرئةهذاكانبل،النقائصتلكمنمبرأيماثلهآخرشخصإلىمشيراً

يكونلاالكريمةوشيَمِهصفاتهمثلعلىيكونمنأنوهو،كلىببرهان

.الموهومالنقصذلكوبينالصفاتهذهطبيعةبينالتنافيلوجوفى؟كذلك

يكونلاتعالىمثله):قائلةالحكيمةالاَيةوضعتالبليغالمنهجهذاعلى

الأعلىالمَثلوذلكالحسنىالصفاتتلكلهكانتمنأنتعني.(مثلله

جَرَمفلا.جنسهمنلاثنينالوجوديتسعولا،شبيهلهيكونأنيمكنلا

ركناًأحدهماليقوم؟المماثلةمعنىيؤديمنهماواحدكلبلفظينفيهاجيء

(بالكاف)عليهالمدلولفالتشبيه.وبرهاناًلهادعامةًوالاَخر،الدعوىفي

المصرح(المثل)ولفظ؟المطلوبالتوحيدأصلبهتأدَّىالنفيإليهتَصَوَّبَلمّا

.المطلوبذلكبرهانعلىنبّهضميرهأوالجلالةلفظمقامفيبه

فيطريفبرهانالوجههذهعلىالاَيةإليهترشدالذيالبرهانأنواعلم

براهينهمفكل؟حولهحامالكلامعلماءمنأحداًنعلملاالصانعوحدةإثبات

أرشدحسبما.العمليةوآثارهلوازمهبإبطالالتعددإبطالعلىقائمةالوحدانيةفي

!)1(لَفَسَدَتاالمحهُإلَّاآلِهةفِيهِمَاكَانَلَوْ):تعالىقولهإليه

.،22:الاَيةالأنبياءسورةأ

فرضينقضذلكوراءمعنىإلىناظرةفإنهاالمذكورةالشورىآيةأما

الاَثارتلكعنالنطربقطعنفسهفيالذاتيةاستحالتهويقرّر،أساسهمنالتعدد

-:لناتقولبهافكأننا

أساسعلىقائمةكلهاأنهالتتبين،واحدنسقفياستدلالهموجوههنالكنلخصونحن)1(

الإلهية=لشرائطالمستجمعةالاَلهةتعددأنوهو،الآيةهذهمنالمستنبطالمحنى
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يقتضي:

.الايجادآنفيفسادهاهووذلك،الخلوقاتمنثىءوجودْعدمإما

.الايجادغِثفسادهاإلىالموْدىوالاختلافالتفاوتوجهعلىوجودهاوإما

لاستحالة،إحداثهعليهمالتعذرواحدشىءإلىالإلهينإرادةتوجهتلوأنهذلك

القدرةفياستوائهمامعأحدهماقدرةعنبصدورهوالقول.مؤثرينعنواحدأثرصدور

الاَخروإرادةشىءإلىاًحدهماإرادةتوجهتولو.مرجحبلاترجيحالقصدتوجهوفي

يلزمهالاَخردونأحدهماواحداث.النقيضانلاجتمعوإلا،إحداثهمايمكنلمنقيضهإلى

إذاً،بعضهإلىوالاَخرالخلقبعضإلىأحدهماإرادةتوجهتولو.المذكورالرجحان

بعضهمايطغىأنيلبثفلاالنظاممختلفاعالمانهناكولكان،خلقبماإلهكللذهب

فاسدغيروُجِدَقدالعالمنرىإذ،بالمشاهدةباطلأولئكوكل.يتماحقاحتىبعضعلى

وخيراًوسفلاًعلواًوأوضاعهعناصرهاختلافوعلىأجزاثهبجميعونراه،فاسدغرواستمر

واحد.غرضتحصيلعلىالختلفةبوظائفهاأعضاؤهتتعاونواحدجسموظيفةيؤدى،وثراً

.،درازأشأنهجللهاالمنظمالفاعلوحدةعلىدليلالأفعالنظامفيالوحدةوهذه

إفسادلبيانمنهلابدتعليق

ويسرهالإسلاملسماحةوالكلاموالمنطقالفلسفة

توجيهمنبدلاً-الأمةهذهعلماءمنمحيرأأن،الصدربهويضيقالنفسيؤلممما

المكنونةمعانيهاواستنباطآياتهفيوالتفكرالكريمالقرآنإلىجهدهموأعظموقتهمجل

والسنةالكريمالقرآنمنالعقيدةقواعدواستخراح،الألبابلأوليالمضروبةاًمثالهاوفهم

لخدمةتسخيرهاوحاولوا،اليونافيوالمنطقالف!سلفةإلىانصرفواقد-الصحيحةالنبوية

ا،لفلسفةدخولاًنإلا،غالباًحسنةبن!ةمنهمكانقدهذاأنورغم-بزعمهم-الإسلام

البراهينبهذهالإسلامعنللدفاعالعلماءهؤلاءوتبني،التوحيدعلمإلىاليونافيوالمنطق

أهمها:،نواحٍعدةمنالأمةعلىالوبالجرقداليونانمنطقعلىالمبنيةالمنطقية

توحيدوهو:الرسلجميعبهارسِلَئيالذىبالتوحيدالاهمامعنالنفوسصرف-ا

عبدهاالتىوالاَلهةبالطواغيتوالكفر،دونهمنيعبدماكلونبذبالعبادةادلة

أنهموجدوالفلاسفةالمتكلمينكلامتتبعفمن.اللةدونمنوالمشركونالكفار

العبادةلتوحيداهماماًيعيرونولا.الخالقوجودلإثباتجهودهمكليصرفون

السابقة=الأماللةأهلكوقد.الرسلجميعبهبُعِثَالذىهوأنهبرغمهذا
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وجودإثباتوأما،وحدهادلةلعبادةدعوهمعندمارسلهموعاندواكابرواممن

اددَةقالالذينالعربمنالأوثانعبادعندحتىمنازعةفيهيكنفلم،الخالق

والقمرالشمسوسخرivjوالاْالسماواتخلقمنسألتهمولئن!:فيهم

لتقربهمالوسائطاتخاذصركهمكانوإنما،61:ا!يةالحنكبوتسورةأ(00افهليقولن

المتكلمين.كعاباتلطأثرألهاتجدتكادلاالقضيةوهذه.بزعمهمادلةإلى

إلىوالانصراف،النفوسإلىالمداخلسهلةالقرآنيةالبراهينعنالنظرصرف

ردوددَة.الإسلاميةالعقيدةتعقيدفيأثرمماالفهمعويصةالمنطقيةالتكلفات

العبارةيطَولالصحيحةالعلومفيالمنطقصناعةإدخال):يقولحيثتيميةابن

تجدولهذا.عسيراًمنهواليسير،بعيداًالعلممنالقريبويجعل،الإشارةولمعد

الكلامكثرةالايفدلم،ذلكوغيرالفقهوأصولوالكلامالخلاففيأدخلهمن

الفتاوىمجموع،916صالمنطقنقض.(والتحقيقالعلمقلةمع،والتشقيق

ولا،الذكيإليهيحتاجلااليونانيالمنطق):ادلةرحمهأيضاًوقال.9/24

.9/82الفتاوىمجموع(البليدبهينتفع

رسولهوسنةادلهكعابمنالمباشرالاستقاءعنوالعلماءالعلمطلبةمنكثيرابتعاد

ولمإلهيوحيعليهمينزللمالذيناليونانمنطقفيالهدىوامماس،ايم

.النبوةبنوريستضيئوا

ظهرتالتيوالأهواءوالضلالاتالبدعغالبإنحيث:الإسلاميةالأمةتفريق

تثبيتاًوإماابتداعاًإما،اليونانومنطقالفلسفةبسببكانتالإسلامتارعفي

.السخافاتوهذهالإسلامبينللجمعالأهواءأصحابمحاولةوبسبب،وتقعيدا

يشهدالغزالمطحامدأبووهذا.الفتنوهياجالدماءوإراقةالأمةلتفريقأدىمما

والخصوماتالفاحشةالتعصباتمن،الكلامفيالخوضبابفتح)منتولدبما

.171/الدينعلومإحياء.أه(البلادوتخريبالدمإهراقإلىالمفضية،الفاشية

منإلايفهمهالاوالألغازالطلاسممنمجموعةإلىالعقيدةوخاصةاللةدينتحويل

فيوغوصهمالعلماءمنكثيرلتفلسفأدىمما.اليونانلمنطقدارسأعليهاانكب

معقدةثقيلةسقيمةفأصبحتوكلماتهمكتاباتهمعلىأثرمما،اليوناقالمنطق

لهمشأنلاممنالمسلمينعوامعنالعلماءانفصالإلىأدىبدورهوهذا،ممجوجة

علىالعلماقتصر،!كأ%رسولهوكلاماد!ةكلاميفهمالجميعكانأنوبعد،بالمنطق

-وعوام،لأنفسهمويدرسونيكتبونالعلماءوأصبح،المناطقةالمتخصصينالعلماء
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الأمة.عندالجهلزادمماإطلاقاًبهملهمشأنلاآخروابرفيالمسلمين

الصا!والعملالتزكيةعنوالانصراف،إيمانيآمنهطائللافيماالجهودتبديد-6

بالقياساتواستبدالها،الأمةسلفدأبكان؟،والسنةالكتابونشر

بلا،بالفلسفةالمسمىالضلالاتتيهفيالعشواءوخبطوالفلسفاتوالخلافات

الِإلهي.الوحينورمنهدي

:والأهواءالكلاءصبالابتعادالأئمةنصيحةمخالفة-7

الشافعى:الإمامقال

بجميعالمرءيُبتلىولأن،قطتوهمتهماواللَةشيءعلىالكلامأهلمناطلعتلقد!

.بالكلاماللةيبتليهأنصخيرٌ،باللَهالشركخلاماعنهاللّهخهىما

أصلغيرعلىمتكلموكل،يجبالذيالحدَفهووالسنةالكتابعلىمتكلمكل!

.هذيانفهوسنةولاكتاب

بهمويُطاف،الِإبلعلىويُحملوا،بالجريديُضربواأنالكلامأهلفيحكمى!

وأقبلوالسنةالكتابتركمنجزاءهذا:عليهمويُنادى،والقبالًلالعشاثرفي

.(047-11452البيهقى:الشافعىمناقب).الكلامعلى

أحمد:الإماموقال

والحديث،بالسنةعليكم،حيرةإلىأمرهميئوللأنه،يفلحلمالكلامأحبمن

عاقبة.الكلامهذايعرفونوماالناسأدركنا.والمراءالجدالفيوالخوضآوإيا

.(111192النبلاءأعلاءسير).خيرإلىتئوللاالكلام

:(والكلاءالجدأ-تعلمحكمفي)الغزاليوقال

منالحديثأهلوجميعوسفيانحنب!!دنوأحمدومالكالشافعىذهبالتحريموإلى

بحمدالقائلينحجةذكرثمأفيهالتشديداتصعنهمنقلىماينحصرولا...السلف

حلالالانتفاعوقتفيمنفعتهباعتبارفهو،مضرةوفيهمنفعةفيهإن،قالثمالكلام

ومحلهالاستضراروقتفيمضرتهباعتباروهو،الحاليقتضيهكماواجبأوإليهمندوبأو

فذلك،والتصميمالجزمعنوإزالاالعقائدوتحريكالشباتفإثارةمضرتهأما.حرام

مشكوكبالدليل،العقائدأيأورجوعها،،الكلامتعلمابتداءأيأالابتداءفييحصلمما

تأكيدفيآخرضرروله.الحقالاعتقادفيضررهفهذا.الأشخاصفيهويختلف،فيه

علىحرصهمويشتددواعيهمتنبعثبحيث،صدورهمفيوتثبيته،للبدعةالمبتدعةاعتقاد

هى-ماعلىومعرفتهاالحقالًقكشففائدتهأنيُظنفقدمنفعتهوأما...عليهالإصرار
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والتضليلالتخبيطولعل،الشريفالمطببهذاوفاءالكلامفيفليس،وهيهات،عليه

الخبرةحقيقةبعدقلاهثمالكلامخَبَرَممنهذافاحمع...والتعريفالكشفمنامحرفيه

.(بعدهاوما1/163الدينعلومإحياء)المتكلميندرجةمتهىإلىفيهالتغللوبعد

العالم.أذكياءوأحدالكلامعلمأساطينمنيُعدممنالنصيحةبهذهوكفى:قلت-

:،السابقالغزالمطكلامنقلعقبأالعزأكطابنالعلامةوقالء

بكلاموالاشتغال،رسولهوكلاماللةكلامتدبرعنالإعراض:الإضلالوسبب

يكنلمعلمأيفيدوالملأنهم،الكلامأهل:هؤلاءسُميوإنما،الختلفةوالآراءاليونان

عُلِمَمالايضاحالقياسمنيضربونهماوهو،يفيدلاقدكلامبزيادةأتواوإنما،معروفاً

.(702الطحاويةبالحِسن

أنفسهم،فيهديهمإلىينظرأنعليه،طاثفةأولمذهبالدارسأوالناظرفإنوأخيرأ

العجبلرأيناوالفلاصفةالمتكلحينهؤلاءكلماتبعضتأملنافلو،غيرهمفيوآبنارهم

أنفسهم:علىباعترافاتهمصفاتهمفمن

النافع:العلممنيثيءتحصيلوعدم،والتخبطوالاضطرابالتحير-أ

،والندمالحيرةإلاوالمتكلمينالفلاصفةعنديجدلمإنه:الشهرستافياللةعبدأبوقال!

:قالحيث

المعالمتلكبينطرفيوسرتكلهاالمعاهدطفتلقدلعمرى

نادمسنقارعاًأوذقنعلىحائيركف!واضعاًإلااصرفلم

.(902الطحاوية)

الراز!ط:وتال!

ضلالالعالمينسعيوغايةعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالأذىدنيانحاوحاصلجسومنامنوحشةفيوأرواحنا

وقالواقيلفيه:جمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

.(802الطحاوية)

:،الرازيتلامذةأجلّمنوهوأالخسروشاهيالدينكسوقال!

:فقال،المسلمونيعتقدهما:قال؟تعتقدهما:عليهدخلممنالفضلاءبعضَوسأل

النعمة،هذهعلىالدّهاشكر:فقال.نعم:فقال؟بهمستيقنلذلكالصدرمنشرحوأنت

=.أعتقدماأدريماواللة.أعتقدماأدرىماواددّه.أعتقدماأدرىماواللةلكني
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.(902الطحاوية)لحيتهأخضلحتىوبكى

موته:عندالخوفجيوقالء

وصفالافتقار:قالثم،المرجحإلىيفتقرالممكنأنسوىشيئاًحصلتهمماعرفتما

.(902الطحاوية)شيئاًعرفتوماأموت،سلبى

:،والكلامالفلسفةفيأبرعهممنوكانأالحموىواصلابنوقالممه

وحجج،المقالاتأذكرثم،وجهىنصفعلىالملحفةوأضع،قفاىعلىأستلقى

.شىءعندكطيترجحولمالفجريطلعحتى،وهؤلاءهؤلاءواعتراض،وهؤلاءهؤلاء

.(26المنطقنقض)

،الحالهذهمثلإلىيصلومن:هذاعلىتعليقاًاللةرحمهالحنفيالعزأثطابنمفال-

تزندقبالكلامالدينطلبمن:يوسفأبوقال؟،تزندقوإلابرحمتهاللةيتداركهلمإن

.(902الطحاوية)

:الموتعندوال!ثك،العقيدةووهن،اليقينضعف-ب

الغزالي:قال،

.(25المنطقنقض)الكلامأهل:الموتعندشكاًالناساكثر-

شبهة.بكلالتزاولعلىمشرف،جداًضعيفالكلامىالدليلمنالمستفادالإيمان-

.(53والتصوفالغزالمط)

فترى،والمجادلينالمتكلمينبعقيدةالناسعواممنوالتقىالصلاحأهلعقيدةفَقِسْ-

المتكلموعقيدة.والصواعقالدواهيتحركهلاالشاغكالطودالثباتفيالعامىاعتقاد

هكذامرةًالرياح،تميلهأتُفَيئُهالهواءفيمُرسَلكخيطٍالجدلبتقسيماتاعتقادَهالحارمى

.(1/162الدينعلومإحياء).هكذاومرةً

والفلسفة:الكلامفيالعمرتضصحعلىالندم-بم

السمح،الإسلامإلىوفاتهمقبيلفيعودون،يشاءمنمنهمبرحمتهاللةيتداركوقد

مثلما:فيهمصارخين،واخوانهمتلاميذهممحذرينوينطقون

:،الغزاليأستاذأالجوينىالمعاليأبوقالء

اشتغلتمابلغماإلىثطيبلغالكلامأنعرفتفلو،بالكلامتشتغلوالاأصحابنايا

وعلومهم،الإسلامأهلوخليت،الخضمالبحرخضستلقد:موتهعندوقال.أ!به

-،الجوينىلابنفالويلبرحمتهرثطيتداركنيلمفإنوالاَن،عنهنهوفيالذىل!ودخلت
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وامماثلوالاشتراكالتعددتقبلالتيالحقائقظكمنلي!ستالإلهحقيقةإن

الناقص،الِإضافيالكمالهوإنماذلكيقبلالذيفإن،كلا.مفهومهافي

علىتألىحقيقتهفإن-الإلهيةمعنىقوامهوالذكط-المطلقالتامالكمالأما

حققتالإلهيةمعنىحققتَمهمالأثك؟والاثنَيْييّةالمشابهةفيهايقبلأنالعقل

سورةأ!والأركوالسماواتفَاطِرِ):ءشىٍلكلوإنشاءًشىءكلعلىتقدّماً

دُ:)شىءكلفوقوعلوّاًشىءكلعلىسلطاناوحققتَ،،11:الاَيةالورى

تفترضذهبتفلو.،12:الاَكةالورىسورةأ!والأركوالسماواتضَاليِدُ

.نيسابورعجائزعقيدةعلى:قالأو-أميعقيدةعلىأموتذاأناوها

.(236،237والكلامالمنطقصون،902الطحاوية)

:،المتقدمةالأبياتصاحبأالرازيوقال*

ولا،عليلأتشفىرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملتلقد...

العرشعلىالرحمن):الإثباتفيأقرأ،القرآنطريقةالطرقأقربورأيت،غليلأتروى

واقرأ،،01:الآيةفاطرصورةأ*!الطيبالكلميصعدإليه).،5:الاَيةطهصورةأ4امتوى

علمأ!بهيحيطونولا)،،11:الاَلهةالثورىصورةأ!يثيءكمثلهل!س):النفيفي

معرفتي.مثلعرف،تجربتىمثلجربومن...،011:الآيةطهصورةأ

.(161"1والنهايةالبداية،211105النبلاءأعلامسير،802الطحاوية)

.عمرهآخرفيالغزاليعننُقِلوكذلك*

المص!ىحديثعلىإقباله:أمرهخاتمةوكانت):الفارسيالغافرعبدتلميذهقال

.(الإسلامحجةهمااللذين-ومسلمالبخارى-الصحيحينومطالعة،أهلهومجالسة

.(428صوالتصوفالغزالي)

يشتغلوهوفمات،الحديثأهلطريقةإلىومال..)عنهتيميةابنقالوكذلك

.(043صوالتصوفالغزالمط)(ومسلمبالبخارى

التجربةخاضممنصادرةفهى،التعليقعنغنيةالكلماتهذهفإنوبالطبع-

علمه،ولانفسهفيبمتهميكنلموقلاهافيهازهدفإن،والفلسفةالكلاموخَبَرَ،القاسية

المتكلمين،وعظماءالكلامأساطينمنفكلهم،الملتوىالمنطقهذاعنعجزبهيُظنولا

وكفى...وتلاميذهملإخوانهمإيمانيةنصيحةإلامنهمالصرخاتبلالكلماتهذهفليست

واعية.وقلوباًصاغيةآذاناًوجدتليتهايا...نصيحةمنوأنعمبها
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سابقاًمنهماواحدكلتجعلإذ؟لتناقضستَالصفاتهذهفييشتركاناثنين

المطلقالكماللأحلحآأوْ.عليهمستعلىًومستعلياً.مُنشَئاًمُنشِئاً،مسبوقاً

سابقاًليسصاحبهإلىبالِإضافةمنهماواحدكلتجعلإذ؟فيهمامقيدكالإلى

!؟الأعلىالمَثلُوللإلهإلهاًمنهماكليكونفام!نى.مستعلياًولا

؟كافٍشافٍكلَّهاالمعانيمنوجوهاً(الكاف)هذهمنأفدناحمأرأيت

الحكيمالنظمعليهوُضعالذيالميزاندقةبهوتعرَّفالمثالهذافاحفظ

حرفاً.حرفاً

،والطلاوةالوضوحمعبالحذفالِإيجازأ

من،إليهأشرناالذيالحدّعنديقفلااغرآنافيالِإمجازسرَّأفإنوبعد

بطبيعتها-هىالتىالمانعةالجامعةالأاغاظهـانتقاء،بَتَّةًوالفضوا!الحشواجتناب

اًءِكاإنهبل،لا.المناسبةلمعانيهاتساعاًأعظ!،للغرصمخديداًأتم-اللغوية

وأعجب.أعزسبيلاًإيجازهفييسلكما

شىءحذفإلى-وزوائدهامملامافضولحذفبعد-يعمدتراهفلقد

إلاالمعنىيستقيمولا،بدونهاالعادةفيالكلاايغلاالتىوأركانهأصولهمن

القطعةفيومتفرقةمتلاحقةكثيرةوجملاًكلماتٍالحذفبهذيتناولولقد،بها

تأديةفياللفظمنالباقيةالبقيةتلكيستثمرنفسهالوقتفيتراهثم،الواحدة

سهولةمنإليكيخيلحتى،وعذوبةطلاوةوفي،ووضوحبجلاءكلهالمعنى

قليلاً.منهأوسعلفظهأنلفظهفيالمعنى)1(مسلك

ذلك.اليدويةالصناعاتمنمثالفيالبيانيالأثرهذانصورأنبهاأردناتمثيليةكلمةهذه)1(

الجسمعلىمقدرةً؟حسنةحلةمنهفيجعلالبَزَمنباليسريتنفعالماهرالخياطترىأنك

يحسن=لاغيرهبينما.ضافيةتحسبهافيهاالأعضاءمسلكلسهولةإنهابل،تقديراً
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الجملأوالكلماتتلكمعنىأودعقدرأيتهذلكسِرَّطلبتَمافإذا

عليهاوأمَرَّعجيبةإدارةالأسلوبأدارثم"،هناكوحرفهناكلمةفيالمطوية

روحهمنفيهنفخثموسوّاه)2(.خلقهبهافأحكمصَنَاع،بيدٍجَنْدَرَة)1(البيان

منفيهكانبماالنفستشعرلا،مشرقنَيرهووإذا،أملسمصقولهوفإذا

دقيق.وفحصتأملبعدإلاواكتفاء،استغناءمنإليهصاربماولاوطي،حذفٍ

ذلكوترىكلامها،فيالحذفمنشيئًاتعرفكانتالعربأننُكرانلا

أجزاءمنكانولوالمحذوفذلكعلىاللائحةالدلائلقامتمتىالبيانيةالفضيلةمن

منله:قيلوإذاالدار.في:قال؟أخوكأين:للعرلىقيلفإذاومقوماتها.الجملة

اللغومنضربًامنهذلكلعدَّالدار،فيأخيقال:ولوأخي.قال:الدار؟في

أبوابمنكغيره-البابهذافيالقرآنبلغهالشأو)3(الذىلكنوالحشو.

.والأحلامالأمانيّمظولفيولا،والأقلامالأالشةمتناولفيليس-البلاغة

كريمة،آيةعلىتطبيقأ

اسيحْجَالَهمالشَرَّلِلنَّاسياللّهُيُعَجِّلُوَلَو):تعالىقولهمثلاًلذلكخذ

طُعيانِهِمْفِيلِقَاءَئارَرْجُونَلَاالَّذِينَفَنَذَرُ..أجَلُهُمإلَيملَقُضِيَبِالخيرِ

.،11الاَية:يونسسورةأ!يَعْمَهُونَ

رسولإفي:النبيلهمقالالذين،البعثمنكرىشأنفيمَسُوقةالاَية

الئهُمَّ):متهكمينفقالواشديد.عذابيديبينلكمنذيروإفي،اليكماللّه

الإيجازصناعةمعلذلكحَرَجًا.ضيقًالباسًافيخرجهمنهبأعرولا،القدربهذاالانتفاع=

.،دراز!الناسكلامالىبالقياسالقرآفي

منه.انمحىماعلىالقلمامَر:الكتابوجَنْدَرَ)عادة،جَندَرَة:)1(

صبقكا،المعتزلةعلىوردودهبالشيخالمعرفةأنالا؟القرآنبخلقالقولييوهمهذاكانلئن)2(

)حسانعلينايوجبهذاكل؟بالعربيةدرايهمفيوطعنعقولهمسفهحيثالضرفةقضيةفي

لإظهارالبلاغىالذهنوتدفقالقلمصبقبابمنجاعتالكلماتهذهبأنوالقولالظن

فحسب.وبلاغتهالقرآن)حكام

والأمد.الغايةالشأو:)3(
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بعذابٍائتِناأوالسماءِمِنحِجارةًعَلينافأمْطِرْعِندِكَمِنْالحقَّهوَهَذَاكانَإن

عنهموأخّراقتراحهمإلىاللّهيُجبهملمفلمّا.،C":الاَيةالأنفالأسررة!أليم

حتىالحاضرةوالعافيةوالدعةالأمنطولأطغاهم،المحدودةساعتهإلىالعذاب

بالخيراستعجالهمبالشريستعجلونفجعلوا،اددّهمكروأمنواالدهرريبنسوا

آتياً؟كانلويحبسهوما؟هومتى:ويقولون

:الاستعجالهذاجوابفييقولأنالقرآنأراد

،استعجلوهإذاالشرللناسيعجلبأنمضتقداددّهسنةكانتلو-

.لهؤلاءلعجَّلَه،استعجلوهإذاالخيرلهمكععجيله

حسابهمويؤخرالظالمينيمهلبأنتتبدللاالتيسنتهجرتقدولكنهء

مسمى.أجلإلى

وقتهم.يجيءحتىوشأنهمهؤلاءسيتركالمسنونالنظامهذاوفقوعلى*

اللغةطبيعةوفيالناسألسنةفيالكلامعليهيوضعالذىالوضعهوهذا

؟..جرىماذافانظر.الاَيةإليهترميالذىالإجماليالمعنىلتأدية

منهااثنتان:ثلاثقضايامنمؤلقاًالعادىوضعهفيالكلامكان)1(

.والأخيرةالأولىعلىالقرآنفاقتصر.النتيجةبمنزلةوالثالعة،المقدماتبمثابة

فقد-المنطقعلماءيسميها؟الاستثنائيةأو-الاستدراكوهيالوسطىأما

طيّاً.طواها

:أطرافأربعةمنتتألفالساذجوضعهافيالأولىالمقدمةوكانت)2(

الكلامولكن.كذلكالناسمنواستعجال،الشروفيالخيرفياللّهمنتعجيل

.الناسمنواحدواستعجال،اددّهمنواحدتعجيلإلافيهليسهاهنا

تعجيلبينهيإنماالظاهربح!سبالتشبيهفيالمقابلةوكانت)3(

وجهعلىالاَيةفيالكلامفأدير.واستعجالاستعجالبينأو.وتعجيل

.واستعجالتعجيلبينالمشابهةوجعلت،غريب
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يتعثرملتوياًطريقاًأومبتوراًكلاماًترىهل،كلهالتصرفهذاوبعد

دونهليسكالبدر،والخاصةللعامةلائحاًالاَيةمغزىترىأم؟الفهمفيه

؟سحاب

الإشراقهذاجاءكيف:وقل،البيانأسرارمنشىءطلبإلىفارجع

البليغ؟الاختصارهذامع

:نقول

عَلَمينلهارفعأنبعدإلاالمطويةالمقدمةتلكيدَعْلمفإنه:(الأولأما)

فقد.حجابوراءمنالنفسإلىبهاويوحيانمكانهاعلىيدلان،جانبيهامن

دلالةً،الأولىالمقدمةبهاصدَّرالتيالامتناعية!لو)كلمةيمينهاعنأقام

صدَّرالذيالتفريعحرفيسارهاوعن.التعجيلهذامنهيكونلاأنهعلى

جنسهمنأصلاًالفرعلهذاأنعلىينملكي!فنذو)قولهفيالنتيجةبه

.هؤلاءيذرفلذلك.الناسيذرأنشأنهولكن:فيهيقال

للتفريعتكون؟لأنها؟المطلوبفينصّاًليستوحدهاالفاءكانتولما

قبلها،الشرطجزاءعلىبهاعاطفاًالقارىءاتصلفربما-العطفلمجردتكون

بقوتينعزَّزهابل،بالفاءيكتفلم-عطفلوالمعنىفسادلهيتبينأنقبلمن

إلىالغيبةمنثم،المضارعإلىالماضيمنالنتيجةصيغةحوَّلإذ؟أخريين

عنهبانقطاعهاإيذاناًقبلهاماوبينبينهااللفظيالانقطاعهذاليكون؟التكلم

اضطرابأدفىفيمالحظةًالنفستقعلاحتى،دونهابالوقوفوإذناًمعنى

لنشاطتجديداًالأسلوبفيالافتنانمنالتحويلهذافيماإلىذلك.لبسأو

علىوالاستدراجالوعيدنطقبصدورالقلوبفيالرعبإلقاءومن،السامع

نفسه.الملكيالجروتلسان

يحذفهمالمالأربعةالأطرافمنطرفينحذفلمّافإنه:(الاليأفا)

صاحبه،منحذفهمانظيرهوواحداًزوجينكلّمنأبقىبل،واحدجنسمن
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فينظيرتهاعلىمُنبهةً(التعجيل)كلمةفكانت.المحذوفعلىبالمذكورلينبه

المشبَّه.فيمقابلتهاعلىمنبهة(الاستعجال)وكلمة،بهالمشبَّه

سروهو،اللطففيغايةهومعنىعلىبهنَبَّهَفإنه:(افمالثأما)

التعجيلهذاصوَّربأنهذلك.الدّهمنالتعجيلعدموحكمة،الإمهال

وسدشهوتهإرضاءعلىالشديدوحرصهالطالبا!استشبهبصورةالمفروض

لنفسه.الخيريطلبكانإذاسيماولا،استعجالهعلىتبععهالتيالمُلِحّةحاجته

هؤلاءكَمثلالتعجيلبهذامَثلهلكانذلكلهمعَجَّللوتعالىإنه:قيلكأنه

لدّه.وحايقَ.إياهالبواعثاستفزازفي،المستعجلين

:أخرىعجيبةتصرفاتإلىهذا

يليهاأنتتطلبمعناهاوطبيعةوضعهابحمسب(لواكلمةأن(منها)*

نأبيانبلفحسبالمضينفيهوليسهاهناالمطلوبولكن.ماضفعل

هذاعلىالمعنىادِّكَطفلو.تبديلاًلهاتجدلنالتياللّهسنةخلافالفعلهذا

نأخلقهفيالمستمرةالدّهسنةكانتلوا:ولقيل،الكلاملطالالوضع

فيالفعلبإخراجواحدلفظفيالكلاماختصركيففانظر:(إغ..يعجل

علىقرينة(لوابوضعواكتفى،والاستمرارالتكررعلىالدالالمضارعصورة

ولين.رفقفيجميعاالغرضينأدىوهكذا.معناهفيماضبعدهاماأن

يوضعأنوالجوابالشرطبينالتطابقمقتضىكانأنه(ومنها)ء

،وأهولأفخمهوماإلىعدلولكنه.(لعجّلها:فيقاللهعِدْلاًالجواب

أهل،لههمخاصاًنوعاًمنهلهؤلاءلعجلالشرللناسعجللوأنهبَينإذ

آجالهم.بهتُقضىالذيالمستأصلالعذابوهو

:يقالأنالنتيجةتقريرفيالظاهرمقتضىكانأنه(ومفها)ء

يرجونَلاالذينَقًذَرُ):قالولكنه(هؤلاءفنذر)أو(فنذرهم)

منشأأنعلىالتنبيه:أحدهما،مهمينلغرضينتحصيلاًلِقَاءَفا!
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قاعدةأنعلىالتنبيه:والعالط،بالبعثإيمانهمعدمهومنهمالاستعجالهذا

ولأمتالهم.لهمعام!قاعدةالدّهمنالإمهال

.(...ذلكغيرومنها)ء

،التصرفاتهذهمنبواحدةالبشركلامفيطفرتلو:بربّلشلناقل

هذافي،يدانيهابماأوالمجموعةبهذهتنلفرالقرآنأسلوبغيرأسلوبأكطففي

؟الألفاظمنضِعفيهفيأوالقدر

آضامثالأ

يماتاًعذابُهأتاكُمْإنْأرأيتُمقُلْ)-:نفسهالمعنىفيآخرمثالاًوإلك

وَقَ!آلاَنَ؟بِهآمنتيوَقَعَماإذاألمّء؟المجرمونمِنهُيَسْتَعجِلُماذاضهاراًأو

.،05،51:الاَيتانيونىسورةأ!إ؟ئس!حَجِلونبِهكُنغ

-:تعالىالدّهيقول

يومئذأنغماذانهارأوليلفيبغتةًالعذابجاءمإنحالكمعننبّعوفي

منالاَنعليهأنغماعلىالإصرارفإما:أمرينبينهنالكإنكم؟صانعون

بالعذاب(أتستعجلون)أتختارونفايهما.الايمانوإما؟واستعجالتكذيب

المجرميتشوقوكيف،مجرمونفإنكم،كلا؟اليومبهتستعجلون؟يومئذ

منهنوعأيَّنبعولطثم؟مُواقِعُهمحالةلافهوجاءإنالذكطالعذابلرؤية

اليومأنغ(أم).وفنونألوانهوبلواحداًنوعاًليسفإنه؟تستعجلون

بعدإيمانكميومئذينفعكملنإنهألا؟بهآمنتمحينبعدوقعإذاثمتكذبون

يقالهنالكبل.التداركوقتوفاتكمالفرصةضيعغحتىوسَوَّفغماطلغأن

.!!وتستعجلونتكذبونبهكنغوقدتؤمنونآلاَن:وتحسيراًتنديماًلكم

الطبيعي.ثوبهفيالمعنىهوهذا

شِقّيه؟وفيالكلامصدرفيطُويتجملةمنومكلمةمنمفانظر
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مصباخاللفظفيجُعلوقدإلامنهاشيءيتركلمطويتحينأنهاوكيف

علىدلالكلامفِىمتقابليناستفهامينفوضعُ؟إليهيوصلومفتاخٍعنهيكشف

وأكط،تصنعونماذا:فيهيقال،بينهمامُرَدَّداًلهماجامعاًاستفهاماهنالكأن

علىدلالعذابمنبهالمستعجَلالصنفعنوالاستفهام؟تسلكونالطريقين

المجرصن!)وكلمة.الامعتعجالأصلحصولعنقبلهتمهيدكطاستفهام

علىدلتالعاطفة!ثم)وكلمة.الترديدمنالشقهذااستحالةعلىدلت

علىدل!الاَن)الظرفولفظ.الهمزةوبينبينهاالمطويعليهالمعطوف

الاستفهاممَدةإنحتى..المحذوفاتسائرذلكعلىوقِسْ.المقدرعامله

قبولمنمنعالذىالتسويفمُدَّةطولعلىدلتقدالظرفهذاعلىالداخلة

تذكّر.مَنفيهيتذكرماعُمِّرُوالأنهم؟إيمانهم

لاثمشَرَفَينأوشَرَفاً)1(المضمارهذافييجركطأنيستطعالذكطذافمن

وأفراسُه؟البيانركائبُبهتكبوولا،أنفاسهُتضطرب

ذلكدونفيوإن.قاصدغروسفراًبعيدةلَشُقّةًذلكدونمنإناللهم

.للإعجازلحدّاً

شوطأ.:شَرَفاً()'

ادء3ز73
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منهسورةسورةفيالقرآن

:(الوحدة)و(الكؤة)

علىالقرآنأسلوبفيالمعنويةالفروةعظمةمنعنهحدثناكالذىهذا

صرذلك.وجالُهاالووةتلكزينةهوآخرأمرٌإليهيُضاف،لفظهوجازة

حتى،بعضبحُجَزِ)1(بعضهاوأخذُ،عناصرهاواثملاف،أوضاعهاتناسُق

لها.انفصاملامحكمةوحدةٌمنهالتنتظمإنها

وحدةُانحلّتنظمُهساءإذاالواحدالشأنفيالكلامأنتعرفقدوأنت

تتبهد؟؟متصلاًكانماوانفصل،مجتمعاًكانماأجزائهامنفتفرقمعناه

مرآةهوالكلامأليس،مستوياًسطحُهايكنلمإذاالمرآةعلىالواحدةالصورةُ

هذهإحكاممن(المعنوية)الطيعيةالوحدةتلكلابرازإذاًفلابد؟المعنى

بينوالتألمج!البيانأجزاءبينالتقريببتماموذلك.(البيانية)الفنيةالوحدة

والتعانق.ا!اسكأشدوتتعانقتتماسكحتىعناصره

مطلبهوبل؟الصناعةبهذهالجاهليطنهقد؟الهيّنبالأمرذلكوليس

لتلكالمواقعأحسناختيارفيحمرلمولطفوحِذقاًمهارة(يحتاج)كبير

يخغأوبهيُبدأأنأحقوأيها،تكميلاًأوأصلاًيُجعَلأنأحقأيها:الأجزاء

لمزجها:الطرقأحسناخعيارفيذلكمعل(يحتاجثم)؟وسطاًمكاناًيتبوأأو

اختيارفيالتلطفبعدكلههذا.بغيرهاأو،بالعطفأو،بالتعليقأو،بالاسناد

ىأبعضبحجزةبعضهآخذوكلام،(الازارمَعْقِد)الوسطوهىحُجْزَةجمع:حُجَز)1(

.(البلاغةأساس)متناسقمتناظم
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نقيةوأنها،المعنىبروحمنهاكلصلةعلىوالاطمئنان،نفسهاالأجزاءتلك

إلىتراميهافيتستويوأوساطهاأطرافهاوأن،الاستطرادقليلة،الحشومن

بالقياسالدائرةنقطأبعادُتستوي؟،لهااستهدافهفيهوويستوي،الغرض

منها.كلإلىبالقياسهوويستوي،المركزإلى

إلىمعنىمنالانعقالفيالبيانصنعةأ

الواحد،المعنىأجزاءبينالتنقلفيمنهاأشقّمعنى

طبيعياً.اتصالاًبينهافيماأجزاؤهتتصلالذيالواحدالمعنىحالتلك

المهارةمنم؟بطبيعتهاالمنفصلة،جوهرهافيالختلفةبالمعانيظنكفما

الغريبةأمزجتهابينالتأليفيتطلبهالسحريّالاقتدارمنمبل،والحذق

القلمبينكالجمعالحديثفيبينهاالجمعُيكونَلاحتى؟المتشعبةواتجاهاتها

وحتى،واحدواتجاهواحدمزابخلهايكونحتىبل،والماءوالمنشاروالحذاء

.أخرىجامعةوحدةٌالصغريوحداتهاعنيكون

حدإلىوأجادواأحسنواوإنالبلغاءنرىالمطلبهذاعزةأجلمنإنه

كلّاالأغراصْتلكنظمفيوالِإساءةالخطأمنهمكان،غركوغركوفيما

أكثرُ،عدةبمعانٍالواحدةالقصيدةفييجيئونحينما(فالشعراء).جُلّاًأو

حسمنإلىيهتدونماوقليلاً.بعضعلىبعضهايلويلاأشتاتاًبهايجيعونما

.المدحإلىالنَسِيب)1(منالانتقالفيكما،الغرضإلىالغرضمنالتخلص

وأالتنبيهأدواتباستعمالالثغراتتلكسدعلىاستعانواربما(والكُتَّاب)

..علينابقى..ولكنهذا..وإنألا:كقولهم،النف!رعنالحديث

..وسنقول..قلنا..نعود..ولننتقل

الواحد.المجلسفيالواحدالكلامتناولهاإذاالختلفةالأغراضشأنهذا

.والنساءالغَزَلفيالرقيقالشعر:النَسِيب)1(
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الصلةتكونألا؟متطاولةوأزمانمختلفةظروففيبهاجىءقدلوفكيف

اتساعأ؟أعظمبينهاوالهوة،انقطاعاًأشدفيها

حيث،منهالقطعةفيالبيانيتأليفهنظامالقرآنمنقدأعجبككنتفإن

شتى،الموضوعاتحيثمنهالسورةفيالنظرإلىفهلمَّ،بطبيعتهواحدالموضوع

.والإعجازالِإعجابفيأدخلهوماالنظامهذامنلترى،متفاوتةوالظروف

والتزامالإطالةسبيلاجتنابمنالقرآنأسلوببهامتازماأنتعلمألست

الكلاماكثرهوجعلهقد-اللغةجماللهيتسعمابقدر-الِإيجازجانب

إلى،وصفمنبينها)1(تنقلأوأسرَعهالقوللشعونتناولاًاكزهنعني،افتناناً

الواحدالفنَّجعلبل،شتىضروبإلى،جدلإلى،تشريعإلى،قَصص

.وشئونشئونتحتهتنطويفيهالواحدوالشأن،فنونإلىيتشعبمنه

وتلويناًافتناناًاكزههو،الموضوعاتفيوتنويعاًافتناناًالكلاما!ثركونهمعأنهوالأعجب)?(

؟،التعبيرمنواحدنمطعلىطويلاًيستمرلافهو.الواحدالموضوعفيالأسلوبفي

الواحدةالسورةفييتنقل؟تراهألا.المعانيمنواحدهدفعلىطويلأيستمرلاأنه

وإسمية،وإضماروإظهار،وإخبارإنشاءبينالواحدالمعنىفييتنقلمعنىإلىمعنىمن

طرقمنذلكغيرإلى؟وخطابوغيبةوتكلم،واستقبالوحضورومضي،وفعلية

ومع.قطغيرهكلامفيمنهيقرببماولابختلهلكعهدلاالسرعةمننحوعلى،الأداء

الكبوةمظةبل،والاضطرابالاختلاجمطةهيالتيالمستمرةالسريعةالتحولاتهذه

يحتفظبل،يتعزولايضطربلاتراه،منهالخروجفيأوالموضوعداخلفي،والعثار

الكثيرةالأفانينهذهمنيصوغحتى،السبكوجودةالنظممتانةمنالعلياالطبقةبتلك

يرىلاثمالنظرةهذهالقرآننظمفيوينظرالعربيةيحسنامرىءفأي.مؤتلفاًمنظراً

؟والإعجازالتحديأسارمنساًالباهرةالقدرةأثرمنفيه

جالهمنابععنوالبحثالقرآنجالتذوقفيالمبتدئينبعضتسمعفقدوأنت

وتجددطراوةمنوسامعهالقرآنتالييجدهاالتيالنفسيةالحالتلكسما:يتساءلون

اًنفنبمًهم؟فيهالسرأمعنمهماالملليعرفلاحتى،منهمرحلةكلمعنشاطهفي

تقدمفيما)منهاطرفٍإلىقبلأشيرقدجضَةمنابعالقرآنفيلهاالعجيبةالظاهرةتلك

إليها-نشيرالتيالخاصةوهذه127صالصوتيةالقرآنخاصةعنالحديثمنلنا
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والدواعي،الوقائعحسبمفرقاًالقرآننزولأ

والترابط،بالتواصلعادةًيسمحلامما،زمافيتباعدعلى

الختلفةالمعافيبهذهينزلكانما-أمرهجلفي-القرآنأنتعلملستأوَ

والدواعيالوقائعحسبعلىمفرقةآحاداًبهايتنزلكانبل،واحدةجملة

دواعيها،بينالذاقيوالاختلاف؟بينهاالزمافيالانفصالهذاوأن،المتجددة

الاستقلالمنضربعلىعنهاا!ديثلانفصالمستتبعاًبطيعتهكان

والترابط؟للتواصلمنزعاًبينهايدعلاوالاستئناف

هـتقطيعلكلاه!وحدةتفكي!علىمتطاهزليقممؤسيئالسمبهقهذ/قليهنىألم

/سمرهـ/حدتحتو/حدس!في/لأحالبُمقكلك!نفةنطمأومدلأد/أوصاله

المتباعدة،المعانيالمختلفةالأحاديتجمعأ

مسترسل،واحدحديتفيالملابساتالمتنوعة،الأزمنة

،والتفاوتالمفارقةومظنة،والاضابالتفككمظنةهو

فيبهاالتحديثكان،النبويالحديثمنكاملةمتونبضعةبيدكخذ

البلغاءمنشعتمَنكلاممِنخذأو؟متباينةأغراضاًوتناولت،مختلفةأوقات

البلغاءكلامفينظرمنإلاقدرهاحقيقدرهالاأنهغير،وأررأعمقخرمنبعفيها-

هاتينليتدبرجاءثم،أغراضهمفيافتنانهمومبلغ،أساليبهمفيافتنانهممبلغعلىووقف

يرىإذ،بدايتهاالبلغاءيجاوزلمنهايةأمامنفسهيرىفهنالك.القرآننظممنالناحيتين

المعنىمذاهبمنالتاليةالخطوةفياستعرضإلاخطوةإلىخطوةمنفيهينتقللاأنه

النظريةهذهدواممعقلبهإلىسبيلاًالملليعرففكيف.جديدإثرجديداًالأسلوبوألوان

واحدمنظراْمامالوقوفبهيطولحيننفسه!بهربأنيستطيعامركطءكل؟والتجديد

سلسلةاعترضلويجدهماالاستمرارهذافيالاستحسانهزةمنلديهيجدهل،جميل

فيمنوعةًبهتمرجعلتثم،والمتعالفوائدضروبفيهاصنفتقد،الرائعةالمناظرمن

.،درازأكذلكفذلك،لااللهم؟تقويموأحسنتنسييئأبدع
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واحداً،حديثاًمنهالتجعلسرداًبهاءتجيٍأنوحاول.كذلكأحاديثبضعة

وتتنافرمعانيهاتتناكركيف:انظرثم.شيعاتنقصأوشيعاًبينهاتزيدأنغيرمن

والمفارقةوالتلفيقالترقيعمنعليهايبدووكيف!والأفهامالأعاعفيمبانيها

المسترسل!الواحدالقولعلىيبدولاما

*3!ر

أجزاءمنجزءكلوضعتحديدإلىالاهتداءعنالبشرعجزأ

،الأجزاءتلكطبيعةمعرفةقبلبل،أجزائهتمامقبلالمُرَكَّب

تمزيقاً.ووحدتهاتفكيكاًالسورةنظميزيدأنأجدركانثالثوسبب

وفي،بعضإلىبعضهاالقرآننُجُوم)1(ضمفياتبعتالتيالطريقةهوذلك

العجيبةفيهاسنريكطريفةلطريقةوإنها.النجومتلكمنالسوروحداتتأليف

الإنسالط،التأليفطبيعةعنالقرآلمطالتأليفبهذاخرجتاقيالكبرىالعالعة

وانظر!فتعال

51ترألا.التركيبيةصناعاتهمنماصناعةً-نراولحينالإنسانإلىانظر

عناصرهعلىوالوقوف،ومقوّماتهالمُرَكَّبأجزاءبتعرفدائماًعملهيبدأ

مرحلتانهاتان؟منهاجزءكلموقعتحديدفيالحكميبتّأنقبل،ومتمماته

فيهماالقضيةعكمع!أنجرمفلا.مادتهامنالصورةمنزلةمنهماالعانيةتتنزل

قرارلامزلّةفي،وإدلاجاً،سبيلهغيرفيالبشريبالعقلسيراًإلايكونلا

السبيلهذهسلكأحداًرأيتوهل.فيهاللسالكهدىولا،عليهاللأقدام

القرآنُنَزَلَوقد،ا!اللَةرسولعلىتنزلالقرآنمنالقطعةوهو،نَجْمجمع:نُجُوم)1(

بضعأو،كاملةسورةالنجمينزلوقد،كاملةًسنةًوعشرينثلاثٍفيمتفرقةنُجُوماً

فيسبقالذىعنهاللَةرضيٍثابتبنزيدحديثفي؟آلةٍبعضأو،آيةأو،آياتٍ

8ص A(مُفَرقأ)نُجُوماأدًاهأى،المالَنَجًمَ:ويقال،3هامشبرقم.
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)1(؟نهايتهإلىعليهاالأمرلهاستقامثمالمؤتفكة

جمعها.بعدالمركبأجزاءترتيبفييأخذحينالِإنسانإلىانظربل

حسيٍّماغرضىإلىسائركللهايخضعالتىالطبيعيالسيرلسنةخاضعاًتراهألا

أولاها،قبلأخراهايجتازأنيستطعلمخُطُواتسبيلهقطعإنفهو؟عقليّأو

أعلاها.عنأسفلهايؤخرأنيستطعلمدرجاتفيهصعدوإن

يتخطاها.أنأحديستطيعفلا،العامةالفطرةقوانينرسمتهاحدودٌقلك

هذهفيوالشاعروالكاتبوالحائكفالبنّاء.المعنويةأوالماديةصناعاتهفيسواء

.سواءالحدود

،الصناعاتنحتلففيأمثلةأ

مثلاً:لكونضرب

وليس،قائمبنيانعليهليسفسيحاًوادياًنزلرجلاًأننفسكفيقدّرْ

عاصفةأوأرضيةبرجفةأحسَّأنلبثفما،وأنقاضهالبناءموادمنشىءبه

يحيطأنقبلصنعتهمنجزءلجزءالموقعتحديدفيبالقضاءتعجلعاقلاًرأيتهل:نقول)1(

ثم؟مبرماًقضاءالترتيبهذافيقضاؤهيكونفعللوتراهوهل؟علمأأجزائهابسائر

محكم؟نظاممنلصنعتهيشتهىمالهيغالترتيبهذاعلىأصرلوتراههل

فإنماالحاضرةالبديهةعلىنزولأالأجزاءبعضفيالتجربةبهذهقاملوالعاقلإنكلا-

نأيلبثلاثم؟تلكأوالرتبةبهذهأحقآخرعنصرلهيبدوريثما،وقتيةًتَعِلةيتخذها

مجموعةإلىالمجموعةهذهعنليفصلهأو،كثيرأأوقليلأمكانهعنليقصيهالأولإلىيعود

تلكنظامفيالرأىوجوهيُقَئبفىاللاوهكذا...برأسهقائمأكلّاليجعلهأو،أخرى

فقطفهنالك،وتفصيلاًجملةًلهوانكشفت،وتحصيلاًجمعاًمنهافرغماإذاحتى،المواد

وكل.النهائيةصيغتهالمركبيعطىوأن،الأخيرمستقرهفيجزءكليقرأنيستطع

.شوهاءصورةإلايعطيهاولا،تلفيقاًإلايجمعهالافإنهذلكقبلالاَحادتأخذهترتيب

مثالاًيكونأنبهفأحْرِالمنظومبأجزاءالمفضَلالعلمأساسغيرعلىأقيمنظامكلوكذلك

.،درازأغداًينهارأنيلبثلمقائماًاليومبقيَوإن.والاختلالللضعف
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..صخوربضعةأوصخراًبجانبهفتُلميقليلاًتنصدعالجبلقمةُوإذا،حماوية

منشظِيّاتإليهتُلقيثالثةأوثانيةهزةوإذا،قصيرةأوطويلةفترةتمضىثم

وأالرجلهذاأنأترى..والذهبالفضةمننُثاراتأو،والحُمَمالحديد

إقامةعلىتصميمهيضعأنالأولىاللحظاتمنذيستطعالعقلاءمنأحداًأن

يبدأوأن؟أمثالهامنيجىءأنعساهومماالمتناثرةالموادتلكمنجامعةمدينة

أمامهتتكررلاالظواهرهذهلعليدريهفما؟والبنيانالتخطيطمهمةفيبالعمل

تتساقطالتيالمادةنوعوما،تعودمرةمعادتإنأنهايدريهماثم،أخرىنزلةً

الأبنيةعدةوم،الموادهذهمنمرةكلفيالقطععِدةوم،مرةكلفيمعها

ونقشاًوارتفاعاًسعةً:بناءبكلالخاصالهندسيالنظاموما،منهاإقامتهايمكنالتي

..؟جملةالأبنيةهذهستشغلهالذيالفضاءذرع)1(وما،وزخرفاً

بتصميمهيغامرأنعاقليجرؤلا،وإبهاماًغموضاًالمملوءالجوهذافي

لِإنفاذفورهمنيهبَّأنعنفضلاً،كبيربلدعنفضلاً،حقيركوخبناءفي

الأولى.اللبناتتلكإليهوصلتمنذالبناءمهمةفيفيمضيعزمه

،هواهفيسارعتالمقاديروأن،المغامرةهذهغامرإنساناًافترضتولئن

،أخرىمخاطرةإلىيعمدأتراه،وتمناهتخيلهالذيالبناءموادمنشاءبماوأسعفته

ألانفسهعلىيُؤْلِى)2(بأن،الطيعةقانونبهيُراغِمأسلوباًالبناءفيلهفيتخذ

حيثبهاالخليقمنزلها-وصولهاساعةفي-أنزلهاإلايديهإلىتصللَبِنةيدع

ترتيبهاعلىمرتبةمتجانسةإليهتتساقطلماللبناتتلكأنحينعلىذلك؟كان

وأحجامُهاألوانُهامختلفاً،وثقالاًخفافاًتتناثرجعلتبل،المنتطروضعهافي

بعضلهتقعأنقبل،والشرفاتالزخارفلهوقعتفربما،وطاقاتُهاوعناصرُها

فيلتوضعناقصةأجزاءالتواليعلىلهوقعتوربما،والسَافَات)3(القواعد

والحجم.الوُسْعبمعنىوهنا،اليدبسطهوالذَرْع:ذَرْع)1(

يَحْلِف.:يُولِي)2(

الحائط.فيالاَجُرأواللبِنمنصفكلوهو،سَافجمع:السافات3()
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نزولهساعةَجُزءٍكلَّيضعذهبإنتراهأفلا،متنائيةأبنيةمن،متفرقةأماكن

عل،وهناكهناالبناءأجزاءيبددأنمنمناصاًيجدلم،المعيَّنموضعهفي

بهاويعلو،طوراًويباعدطوراًبينهافيقارب،متناسبةولامتساويةغيرأبعاد

المحمولويمسكأسفلهقبلالبيتأعليبنىلقدحتى،أخرىتارةوينزلتارة

حامله.بدونمعلقاً

يمضىكيفثم؟المهمةبهذهيضطلعأنكانمنكائناًبشرٌيطقفكيف

الذيموضعهعنليزيلهماجزءٍإلىيعودفلا،نهايتهإلىالأمرهذافيقُدُماً

دعامة؟أوحشوأونحتأوكسرإلىفيهليلتجيءأو،مرةأوَّلفيهأحَلَّه

هذاعللبنةآخرفيهيضعالذيالوقتفيأنهأمرهعاقبةتكونكيفثم

ولالبنةولاغرفةولاقصرفيهاليس،منسقةمدينةعنيدهيرفع،المنهاج

حتى،الفنذوقيرتضيهالذيالرصينمنزلهنزلوقدإلاكبيرولاصغيرجزء

؟النظامساءأوالبنيانلاختلغيرهمكانمنهاواحدٌتبدللو

جمعاء؟بمن!ريةللكلوةتحئ!إًليهوقوقع/قذل!ئيمى

:البيانوإليك.مسألتنافىالمثلهذامصداقوقعفقدألا

عليه.الدّهصلواتالأمىالنبىهذافهوالرجلأما*

الأولى،لبناتهالهوقعتمنذبنائهافيشرعالتىالجامعةالمدينةوأما*

يرتبرسائلهباكورةإليهوصلتمنذهوأخذالذيالعزيزالكتابفذلك

جامع.تامديوانمنهالهمميكونأنإلىالمطمئنالواثقترتيبأجزاءه

من:الديوانهذاأجزاءفهى،واللبنات،والغرفات،القصوروأما!

.والاَيات،والنجوم،السور

الجبالمعادنمختلفمنتَستنزلجعلتالتيالفجائيةالعواملتلكوأما*

والاجتماعية،الكونيةالأحداثهيفتلك،المشيدةالقصورهذهمنهرُكِّبتما

العامةشئونهمفيآنبعدآناًالناستعترضكانتالتىوالدنيويةالدينيةوالمشاكل
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والمكذبومسترشداً،مستفتياًمنهمالمؤمنبهايتقدمفكان،والخاصة

بمعان،فنجماًنجماَّالكلاميتنزلذلكوَفقعلىوكان،ومجادلاًمستشكلاً

وعلى،وكثرةقلةتتفاوتوبمقادير،والبواعثالمناسباتتلكباختلافتختلف

تلكتتألفصارتالمتفرقةالختلفةالنجومهذهومن..وشدةليناًتتنوعطرق

منها،مجموعةكلأجزاءبينالتجانصرأساسعلىلا؟بالسورالمسماةالمجاميع

الواحدالجنسفصائلمنشئتماالواحدةالحظيرةإلىيأويأنعلىبل

المتخالفة.والأجناس

أجزائها-منالأبنيةتلكتأليففياتُّبعالذيالعَجبالطريقوأما*

فهو-الِإحالةحدإلىالعسرحدّمنالمسألةرفعالذيالثالثالسببوهو

نزولاً،كملتحتىنجومهبترتيبيتربصلمالذِكرعليهنزلالذيذلكأن

القِيَتكلماكانبل؟فصولاًتمتحتىمنهواحدةسورةبتألفيتريثلمبل

.)1(معينةسورةمنمرتبمكانفيفورهمنبوضعهاأمرآياتأوآيةإليه

أتبعتهالذيممبيلهاالتنزياحياورودهافيتتخذلموالسورالاَياتهذهأنحينعلى

بينالفتراتفيأشتاتاًأوجميعاَّنزلتسورةمنفكم؟الترتيبيوضعهافي

نزولاًفيهاتقدمتالواحدةالسورةفيآيةمنوم،أخرىسورةمنالنجوم

ذلك.عكسعلىآيةمنوم،ترتيباًوتأخرت

يُنَزَّلالزمانعليهيأقيمماكانا!اللةرسولإن!:عنهاللةرضيعفانبنعثمانقال)1(

،عندهيكبمنبضيدعوالشيءعليهأنزلإذاوكان،العددذواتالسورمنعليه

:فيقولالاَياتعليهويُنزل،وكذاكذافيهايُذكرالتيالسورةفيهذاضعوا:يقول

:فيقولالاَيةعليهويُنزل،وكذاكذافيهايُذكرالتيالسورةفيالاَياتهذهضعوا

الحديث."00وكذاكذافيهايُذكرالتيالسورةفيالآيةهذهضعوا

التفسيرفيوالترمذي،786/787الصلاةفيداودوأبو،1/57أحمدرواه

(الِإحسان)صحيحهفيحبانوابن،32القرآنفضائلفيوالنساي،وحَسَنّه8603َ

بالضعف1/993المسندفيشاكرأحمدالشيخعليهوحكم،2/033والحام،43

=.......................................1/201الطبرىفيوكذلك،الشديد
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،مختلفتانظاهرتانوترتيبهاتنزيلهافيالقرآنيةللنجومكانلقد،نعم

أمرفيالعبراأكبراختلافهمابينمنلناخَلَصولقد،يلتقيانقلّماوسبيلان

القرآفي.الننلمهذا

لهامهّدماإلىونظرت،تنزيلهاعندالنجومهذهإلىنظرتأنكفلو

عامسببحدوثأو،مُلِمّةحاجةٍبنزولرهيناًنجمكلفرأيت،أسبابهامن

مرتجلاًوقولاً،لوقتهمُحْدَثاًذِكراًمنهاواحدكلفيلرأيتإذاً،خاصأو

كذلكفيهولرأيت.سببهحدوثقبلبهشعورللنف!ريتقدملم،باععتهعند

واحد.نسقفيوغيرَهيجمعُهمعيناًننلاماًيترسملابنفسهقائماًكُلّاً

كلفيكلهاالأسبابهذهاجماعأ

أحكاممنتف!أندون،النجوممتفرقةسورةٍ

أالمعجزاتمعجزةبالتحقيقهو،وزنهااستقامةمنولا،وحدتها

ساعةمنهانجملكلاعدَّوقدفرأيتهانفسهالوقتفيإليهانظرتأنكولو

فيمعينمكانلهوحُدّد؟لاحقاًأوسابقاًإليهيأويخاصسياجٌنزوله

يىجبريلأتالي)):ا!ال!هرصللهقال!نالعاصألمطبنعمانحديثمنهوأصح

بالعدليأمراللّهإن)ال!ورةهذهمنالموضعبهذاالاَيةهذهأضعاًنفأمرليالسلام

لعلكميعظكموالبفيوالمنكرالفحشاءعنوينىالقريىذىوإيتاءوالإحسان

:7/94الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.2اA/4مسندهفياًحمدرواه."!تذكرون

.!أبهبأسلاإسنادوهذا:4/516تفسيرهفيكثيرابنوقالحسن.وإسناده

الاَياتترتيبأنعلىالمترادفةوالنصوصالِإجماع:1/121الإتقانفيالسيوطىوقال

الرهانفيالزركشىمنهم،واحدغيرفنقلهالإجماعوأماذلكفيشبهةلا،توقيفي

ا!لم!بتوقيفهواقعسورهافيالاَياتترتيب:وعبارته،مناسباتهفيالزبيربنجعفروأبو

.!أالم!سلمينبينهذافيخلافغيرمن،وأمره
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التوزيعهذاخلالمنلرأيتإذاً،متأخراً)1(أومتقدماًالسياجذلكداخل

النجوممواقعفبهارُسمتقدشاملةتفصيليةخطةهنالكأنالمحدودالفَوْرِي

الأطوارتبدأأنقبلمنبل،أسبابهاتخلقأنقبلمنبل،نزولهاقبلمنكلها

والتفاصيلالحدودأدقعلىرُسِمَتالتىالخطةهذهوأن.أسبابهالحدوثالممهّدة

جاوزهاثمماسورةفيوضعنجممنفما،والتصميمالعزمبآكداُّبرِتَقد

وجدثم،أوَّلاًأوآخراًالسورةمنمامكانٍفيجُعلنجممنوما،غيرهاإلى

متحولاً.ولامصرفاًالدهرأبدعنه

،وبصرك!عكتحتماتنكروتكاد،أمركفيالحيرةموقفققفوهنا

أليس)-:ترىومارأيتمابينالجمعوجهعنتسائلهانفسكإلىترجعثم

أراهفمالي،سببهرهينووحيداً،يومهوليدَجديداًالاَنسمعتُهقدالتنزيلهذا

هذاقلبعلىظاهراًكانكلهوبالقرآنبهلكأفي؟وحيداًولاجديداًليس

قبلصدرهفيمؤلفاًالصورةهذهعلىوكان،لسانهعلىظهورهقبلالرجل

إلىتتداعىلاآحادٍبينالتأليفهذايؤلفبالهفماوإلا.ببيانهيؤلفهأن

أرادإذاوهلاَّ؟منثورةفرادىجاءت؟يذرهالملماذا؟بطبائعهاالاجتماع

وأمتساويةمجاميعإلىقَسّمَهاهلَّاأو؟واحدةٍمجموعةٍفيكلهاأدخلهاجمعها

تمامهاقبلهكذاأوضاعهاوتحديدتوزيعهابنىقاعدةٍأيّعلىترى؟متجانسة

منها؟طائفةتمامأو

المصادفةمحضعلىجاريةكلهاالأوضاعهذهتكونأنعسىهل"

؟والاتفاق

الذيوالنجم،كذاسورةختامفييوضعأننزولهعندبهيُؤمرمثلاالنجمهذافترى)1(

وهذا.آيهامنمحدودٍعددٍرأسعلىنفسهاالسورةتلكأثناءفييُجعلأنبهيُؤمربعده

..حينمنذمضتسورةمنجانباًيأخذيليهوالذي،حينبعدتأقيلسورةٍصدراًيُجعل

،.درازأجراوهلم
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القصدظهر؟،بعينهإليهمقصودأنهمنهاوصعكلفيظهرفقد،كلا-

بعينه.ومقدارترتيبذاتمحدودةوحدةمنهاتنتظمأنطائفةكليخأ

وليدةليست-قُصِدتوإن-الأوضاعهذهتكونأنعسىهلأمء

وقتية؟فبهرةأثمرتهااختباريةتجربةهيوإنما،سابقتقدير

يَكُرُّلمثم)1(لازِبٍضربةضربهاقدوضعهاحينواضعهافإن،كلا-

.(؟التصميموهذاالقصدذلكبنىإذاًفعلامَ.تحويلولابتبديلعليها

العقلبديهةإلىأصاختلونفسكمنتسممعهالذيالجوابيكونولن

:تقولأنإلا

بمصممة/لمفصُئلةئخطةهذهوضععلىئنيبفىكر/رةيجرفىل!//نه

أطو/رنوقىعالمعالمأو،ئجهرحضيضىفىبخاهوبخاهو:/ت!قأحد/ل!

.ائالثل!.ئعتو

يستحكمأنقبلمنتركيبهاوصورةتأليفهانظاممنفرغكانإنفأماء

الظنعلىأمرهبنىوإنما،وعواقبهوأدبارهومقاصدهذلكبأسبابالعلمله

نأنفسهعلىالجرأةبهبلغتامرؤفذلك،والتمنيالتخيلوعلىوالتحسس

عليكوما.جهلهعنالأياممشكشفماعلموادعىيملكهمالاملكأعلن

الجهليلدأنفهيهات،صنعتهوفسادأمرهبطلانلترىقليلاًبهتتربصأنإلا

باقياً.وإحكاماً،جارياًنظاماً

موقعهمنهاجزءكلوأعطى،وبصرعلمعلىفَصَّلهاقدكانإنوأماء

ولكن؟الجمالوآيةالإتقانمعالنظامهاسيكونأنريبفلا،وقدربميزان

استمدَّهاقديكونأنإلا؟الإنسانهذاهويكونأنيمكنلاإذاًواضعها

للإنسانانىإذ؟علمهمحيطمنأوسعومحيط،نفسهأفقمنأعلىأفقمن

الثابت.السيفضربةمنمستعاروالأسلوب،ثابتٍلازم:لازِبٍضربةَ)1(
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وهولهيتهيأكيفأم؟متحكماًعليهايكونأنالدهربطبيعةالمحكومهذاوهو

أفيكون؟عالماًالتفصيليةبنتائجهايكونأن،عملهبمقدماتالعتيدجهلهفي

معاً؟ومحكوماًحاكماًواحدوجهمنيكونأم؟معاًوعالماًجاهلاًالواحدبالشىء

مفتتجفياستطاعالشعراءأوالكتّابمنأحداًأنسمعتأورأيتوهل)

فيالنثرأوالشعرجيدمنلسانهعلىسيجيءماكليحصميأنالأدبيةحياته

لديوانهمنهاجاًيومأولمنيضعوأن،بالدنياعهدهآخرإلىالمتنوعةالمناسبات

بابٍلكليقدرحتىوفصولهأبوابهبتقديرفيهيقنعلاتفصيلاًيفصله.المنتطر

معلوماًمكاناًهذينمنواحدلكلويحدّد،قصيدأوخطابمنيحويهماعدةَ

مُتلَبِثغيرمكانهإلىرَدَّهداعيتهعندجاءإذاحتى،يستأخرولاعنهيستقدملا

وتتحققأحكامهفيهتنفذمطرداًنجاحاًالتجربةهذهفيينجحثم،متوقفولا

يقدمأنغيرمن،كلهاالمقطوعاتهذهبينالنسقلهفيستقيم،أحلامهبه

شيئاً؟ينقصأوبينهايزيدأنغيرومن،شيئاًيؤخرأوشيئاًفيها

،القرآننبيفيمثلهلصحالبشرمنأحدفيالفرضهذاصحلئنلعمري

بواعثمندهرهفيسيعترضهبماعلماًيحطلمومن.الِإنسانهوالإنسانولكن

الإحاطةعنوهو،أبعدالقولهذابنصوصالإحاطةعنفهووفنونهالقول

وتردالقولباعثةتحفزهحينالإنسانبل.بعداًأشدالنصوصهذهبمراتب

فهو:،خطتينإحدىفيهايعدولا،سانحتهإليه

حتى،أمثالهافييفعلوكذلك.منعزلةسانحةهيكايدعهاأنإما*

وترتيباً.وتبويباً،وتفريقاًجمعاًفيهافأخذأدْراجَهُرجعالغايةبلغإذا

الأولورودهاوفقعلىولاءً،النصوصهذهضمفييأخذأنوإما*

.فالأول

قريبمنينلاهرهايزالولا.عِزينهكذايجعلهاأنوهيالثالثةأما*

وبهذه،المحدَّدةالطريقةبهذه،خلالهاوفيثهائلهاوعنأيمانهاعن،وبعيد
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مكاناًفيهسانحةكلأحلّالذيالمكانيجعلأنعلى،المعقدةالمشتتةالطريقة

ديوانالصنعةبتلكلهيخرجأنيطمعثم.تزولولاعنهتحوللامسجلاً

جملتهفيمتماسكمترابط،والترتيبالتنسيقجيد،والتبويبالتقسيمكامل

بعكسإلامنهاالمرءيظفرلاأمنيةفتلك،حرفاًوحرفاًكلمةكلمةوتفصيله

.(تمنىما

.البيانوغرالبيانصنعةفيالِإنسافيالتأليفنهجعرفتقدذاأنتها

يجبكانماذاوعرفت.القرآننجومفيالتأليفنهجوبينبينهمابُعدَورأيت

)1(ثلاثةأسبابفي.العجيبالنهجهذاجراءمنالقرآفيالنظمفييحدثأن

ثهل.معهالهيلعئمولا،طبعللكلامبهايستقيمألاشأنهامن

منشيئاًتنالأنتضافرهاعلىالأسبابهذهاستطاعتهلالاَنفانظر

النهج؟هذاعلىالمؤلفةالسورفيالنظماستقامة

وجدواأنهملوعلمتفلقد،منهبسورةالقرآنتحدّاهمالذينالعربأما

غيرشأنمعهلهملكان،لغامزمَغْمَزاًبله،لطامعمطمعاًمنهاسورةنظمفي

هُمْ.وهُمْ.شاءنهم

السبكجودةفيالأمثاليضربوننسمعهمزلنافمابعدهممنالبلغاءوأما

فن.إلىفنمنينتقلحينالقرآنبهذاالسردوإحكام

وُضعيدبأ!طلتعرفالكريمالنظمهذاتدبرعلىبنفسكفأقبلأنتوأما

عَرَبياًئُزآناً)اللّهوصفهكاكانحتى؟نظامهصُنععينأممطوعلى؟بنيانه

.(28:الآيةالىمرصورةأ!صِجٍذِىغَيرَ

.،درازأومشتتةعجلىتأليفيةأوضاع.منفصلةزمانيةظروف.مختلفةمعنويةعنلامر)1(
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واحدمعنىمناكثرتتناولالتيالسورظكمنسورةإلىاعمد

مرحلة،مرحلةمعهابفكرتكوتنقل-جمهرتهفهي،القرآنفياصصهاوما-

تقابلتوكيف؟ختمتوكيف؟بدئتكيف:كرتينالبصرارجعثم

ازدوجتوكيف؟وتعانقتأركانهاتلاقتوكيف؟وتعادلتأوضاعها

..؟لأخراهااولاهاووطّأتْ،بنتائجهامقدماتها

بهتعرفمامبانيهاأومعانيهانظامفيالبتةتجدلنبأنكزعيملكوأنا

تحسسبولسوف.شتىنجومفيأمواحدنجمفينزلتقدالسورةهذهاكانت

حعى،دَفْعةًمنهاواحدةكلنزلتقدالقرآنسورمنالطّوَل)1(السعثعأن

نإإنهالتقولنأو.نجوماًنزلتقدجلّها)2(أوكلّهاأنهاالتاريخيحدثك

1(

2(

طنكفما،النظمانفصالعليهايبدولانجومهاوعرةطولهاعلىالسورهذهكانتوإذا

كالضحى،،منهاالقصاربعضلطحتىالتنجيمجرىحيث،المفصلسورإلىدونهابما

.،درازأنجمينعلىمفرقةمنهاواحدةكلنزلتالتي،والماعون،واقرأ

مكية،أنهاإلىوالجمهورالزبيربناللةوعبدعباسابنذهبالماعونسورة:قلت-

بخصوص!هاالترديدهذاولعل،والضحاكوقتادةعباسابنعنمدنيةأنهارواياتوهناك

السورةهذهتنجيمأما،بمكةيكونواولمالمنافقونوهمعنهاوالساهينفيهاالصلاةذكر

ذهبحيث(041Aسنةالمتوفي)المقرىسلامةبناللةهبةالعلامةإلاأحدٍعنيُروَفلم

وائلبنالعاصفيمكةفينصفهانزولإلى(502صوالمنسوخالناسخكتابهفي)

المنافق.سلولبنابيبناللةعبدفيالمدينةنيونصفها،السهمي

نزلتأنهاالجمهورومذهب.الأنعامصورةنيالمفسريناختلافإلىناذرالترديدهذا

عناوروى،عليهموقوفاًعباسابنعنذلكوغيرهالطبرافيروىوقد.واحدةجملة

هذهفيالجمهورإليهذهبماصحلوأنهعلى.ضعففيهبسندمرفوعاًكعببنأثط

نظاملأن.وغرهاالمنجماتفيالنظمطريقةاتحادعلىالشواهدجملةمنلكانت،السورة

.،درازأصواءتنجيمهاعلىالمتفقالسورنيمثله،الأنعامصورةفيالمعافيبينالانتقال

وأعاءعباسابنعن،واحدةًجملةالأنعامصورةنزولفيهاكثيرةأحاديثهناك:قلت-

وشهروعطاءجحيفةوأثطومجاهدبنكعبوابيطالبأثطبنوعليعمروابنوريدبنت

،3/233كثيرابنتفسير،7/91،02الزوائدمجمعانظر،وغيرهمحوثبابن

.1/138للسيوطيالإتقان،3/3،4للسيوطيالمنثورالدر،234
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عنمفرقةتنزيلهافيكانتفلقد،تفريقعنجُمِعَتقدتنزيلهابعدكانت

غيرإلىبصورتهنقلهأريدفلما،قواعدهعلىقائماًكانبنيانكمثل؟جعء

نأمنهلبنةكلتلبثفلمأنقاضاًفُرِّقثم،لبناتهورُقِّمتأبعادهقُدّرتمكانه

كهيئتهبعضاًبعضهيشدّمرصوصاًعادقدالبنيانوإذا،المرقوممكانهاعرفت

.مرة)1(أول

المعافيينأضغاثاًالجاهليحسبهاالمنجّمةالطويلةالسورةلتقرأإنكأجل

مماسكةبنيةتدبرتَلوهيفإذا؟عفواًجُمعتالمبافطمنوأوزاعاً،حشواًحُشيت

شُدبئمنهاأصلكلعلىوأقيم،وأصولايسُ!علىالكليةالمقاصدمنبنيتقد

بينتنتقلتزالفلا،تطولأوتقصرفروغمنهاشعبةكلمنوامتدَّ،وفصول

،واحدةمرةرسمهوضُعقدواحدبنيانفيوأفنيةحُجُراتبينتنتقلكاأجزائها

الانفصالمنبشيءولا،والتنسيقالتقسيمفيالأوضاعتناكرمنبشيءتُحسّلا

كا،الألفةتمامالختلفةالأجناسبينترىبل؟طريقإلىطريقمنالخروجِفي

ولاتكلفبغيرذلككل.والالتحامالتضامّنهايةالواحدالجنساحادبينترى

فيا!هيدولطفالسياقةحسنهووإنما،أنفسهاالمعالمطخارجمنبأمراستعانة

مؤتلفاً.والختلف،متصلاًالمنفصليريك،وأثنائهومقطعهغرضكلمطلع

فيالحُجُراتتنتسقكاالسورةفيتنتسقالمعافيهذهإننقولولماذا

فبين،الإنسانجسمفيالأعضاءتلتحمكافيهالتلتحمإنهابل.لا؟البنيان

المَفصِلعندالعظمانيلتقيكا،أنفسهمامنموضعيرباطوجارتهاقطعةكل

ليالدنياي!ءإلىواحدةجملةالقرآنأنزلَ):عباسابنحديث:المعنىهذايثبتمما)1(

عللِقْرأهُفَرَتْناهُوقرانأ):قرأثم،منةع!ثر!ليؤلكبعدنزلثج،القدريلة

.،،601:الآيةالإصراءصرةأ!تنز!لأوَئزفناهُمُكثعَلَىالناس

ملامبنالقاسمعبيدألىطريقمن6صالقرآنفضاثلفيكعثرابنالحافظذكره

وعزاه.14،15للنساقالقرآنفضائلفيوبنحوه.أءصحيحإصنادهذا:وقال

وصححهآوالحاحاتمألىوابنجررروابنللنسار4/371المنعورالدرفيالسيوطي

والبيهقي.مردويهوابن
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العضوانيشتبك؟،كعبعنبهماتحيمذالوشائجمنشبكةتمتدفوقهماومن

السورةجملةفييسريكلهذلكوراءومن.والأعصابوالعروقبالشرايين

واحداً،قواماًالجسميأخذ؟،خاصاًغرضأبمجموعهاوتؤدي،معيّناتجاه

العضوية.وظائفهاختلافمع،واحدغرضأداءعلىبجملتهويتعاون

وحدةمنهاتتألفالتيوالعناصرالأجزاءكافةكانتإذا!شعرىليتفيا

هذه!املابدوكان،متوقّعةولاواقعةكلهاتكنلمبأسبابمنوطةًالسور

ببيانه،ليتناولهاالقرآننزولعصرفيكلهاالأسبابتلكوقوعصنالوحدة

تتواردالنوازلهذهوجعلالوحداتهذهلنظامالفَلكدورةأخضعالذىفما

عالمعنتخلفتأنمنهاواحدةحادثةفييتفقلملماذا؟التنزيلإبانفيبأسرها

مُفععَحهافيمبتورةالسورمنسورةفتجيءالنظامهذالينخرميومئذالوجود

ذلك؟بينفيماأومُختتَمهافيأو

هذهلفنىمد/نطَللأ!لَهِومطونمها،!كؤليَهحد/ثيلاًكل!م!وعَهفيممت

لِحعاقالنغلىكلانهوذ/!ئكو!هذ//قعلىو/ضحَافماهدَ/،المييلأليَهلوحد/ت

/لذمم!نفممههو،غلمهعقالكلماتهذهصدوبئ/لذ!وً/ق،و/حدةمر!مق

؟مهُسِمَه)1(عقلكانفاتكل!صدوت

لسانهعلىالقرآنجاءالذىالغريبالإنسانهذاأنلوشعرممطليتبل

صغيرةالمستقبلةالحوادثمفاجاَتمنالزمانيلدهسوفماأحصىقدكان

،الفرقانتعاليممنالنوازلتلكتتظلبهسوفماقدّرثم"،دهرهمدىفيوكبيرة

علّمهماثم؟التعاليمتلكصيغةعليهستوضعالذىالبيافيبالنظامعلّمهفما

قبلالقرائنلتلكليتأهب؟ذاكأوالجزءلهذاقرينةسيكونالتعاليمهذهأممّط

إذاحتى،المعينةبقرينتهلائقةعروةًنزولةساعةجزءكلفيفيودعورودها

ولماذا.المحكمالازدواجذلكبقريهافازدوجتبعروتهااستمسكتقدمتْ

.،درازألكلمتهمبدلولا،لحكمهمعقبلا،سبحانهاللةعندمنكل:قل)1(
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ووجدت،عليهيُجارولايجورلاجاراًقرينهامنوجدتقرينةكلوردتحين

فتنقطعواسعأولا،بهاويتبرمفيزاحمهاضيقاًلا،ينتظرهاالذيالمكانبجانبه

علىالاستدراكإلىحاجةلاحتى،بمقدارهامقدّراًوجدتهبل،بينهماالصلة

مجاللاوحتى،وضعبتبديلولا،حرفبزيادةولا،حرفبمحوالماضي

هذهمنجزءكلعرفكيفبل(...أنّلواولا(...ليتالقولهناك

من،طَرفٍأوصدرٍأورأكوفيبينهامستقرهوأين،مجموعتهأينالأجزاء

المتفرقة،الأجزاءتلكتوزيعضمإذاحتى..والفصائلالآحادسائرتتبينأنقبل

الأعضاءكاملةحسناءدُميةعنسورةٍكلنمطيرتفعالستارإذا،الممزقةوالأشلاء

الحِلَى!متناسقة

ينسى،ولايضللامحيطعلموأي،مبرمتقديروأيّ،محكمتدبيرأيّ

فيوهداها،نظامهاالمبعوةالموادلهذهأعدّقدكان؟يتمكثولايترددولا

بينهاوسرى،النظيمالعقدذلكمنهاصيغحتى،لهاقدّرهماإلىتشتيتهاإبان

العجيب؟المزاجهذا

الرأيهذاوأن؟البشريالعلمهذاأنّفيعاقليمتريهل!الدّهسبحان

استدبرتماأمرىمناستقبلتلوا:الشيءفييقولالذىالبدادالأنُف)1(

ويسبقالزمانيتقدبملأنأهلاًيَكُلم(أخرتأوولقدمت،فعلتأولقلت

النظمِهذاأنعلىبينةْآيةْوحدهذلكأليس؟التدبيرهذابعجيبالحوادث

كاَنوَلو)؟بلى؟الخبيرالعليمصنعهووإنما،بشروضعمنليسالقرآفي

82،.:الآيةالنساءسورةأ!كيراًاختلافاًفِيهِلَوجَدُوااللّهِغيرِعِندِمِن

***

منالفصلهذافيأصُّلناهماصحةعلىالعيانمنشاهداًطلبتإنأما

نُريكأنأحببتإنوأما،اختلافهاأسبابكثرةعلىالسورفيالوحداتنظام

بمثله.المسبوقغيرالأول:ا\نُف)1(
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تتلاحقالفكرمنواحدةسلسلةمنهاالتأمتكيفالمنجمعةالسورمننموذجاً

،والكلما.تالجملفيهتتعانقالبيانمنواحدونسق،والحلقاتالفصولفيها

سورأطولهيعليكنعرضهاسورةمنمعالاًوأصدقشهادةًا!برشيءفأكط

نجوماً،التنزيلفيأكؤهاوهي،الختلفةللمعافيجمعاًأكؤهاوهي،كافةالقرآن

تراخياً.التنجيمهذافيأبعدهاوهي

وحَوَت،/يةومهنقىوئملأسنىلضعَهجَمعتئقىئم!زهسورةهىكل!

لينىالفتر/توكانت؟نجظوئطنمنىلففَانونلهه/سإلرمقلملمياوصوفط

.علدَ//اسفيئتسعنجومهه

**!

اللفطةالوشاتعجملةعنلكنكشفأنالاَنهمنامنليسأنهواعلم

دراسةفتلك،ببعضبعضهاالكريمةالسورةهذهأجزاءتربطالتيوالمعنوية

الواحدةالقطعةفيلأريناكنشاءولوذلك.التفسيركتبمنمحلهالهاتفصيلية

والجارالقرلىذكطالجارإلىبهاتَمُتّثهائلهاوعنأيمانهاعنممدودةأسباباًمنها

ولا؟يتجهأيهامع.خيوطهاإلىالناظريحارالعلانقمنشبكةف!،الجُنُب

.الأولبالقصدقُصِدَالذيهوأيهايدركط

فنزلالإسلامفيوقعقتالأولوذكر،رمضانصياموذكر،القبلةتحويلذكرففيها)1(

وكل،217:الاَيةالبقرةأصررة!...اطرامِالشصعنيسألونك)تعالىقولهبسببه

نزلتالتيالخاتمةالاَيةتلكوفيها.الهجرةمنالثانيةالسنةأوائلنينزولهنكانأولئك

يَومأواثمُوا)بإطلاقالقرآنمننزلتآيةآخروهيالهجرةمنالعاشرةالسنةآخرفي

.،لمحرازأذلكبينماوفيها،TA):الآيةالبقرةأصررة!اللّهِإلىفِيهِثرْجَعُونَ

وا"-لمُوا)اكلطّالنبيعلىنزلتآيةآخر":قالعباسابنحديثمنالطبريروى:قلت-

شاكر.أحمدالعلامةوصححه،شاكرط16/041!المحهِإلىفِيِثرْجَعُونَيوماً

الثانية.السنةفيأخهاالمعلومالمشهورمنكلهافهذهنخلةوسريةرمضانوصيامالقبلةتحويلأما
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سيرهاخطبهنرسمواحداًعرضاًالسورةعليكنعرضأننريدوإنما

هذاضوءفيترىلكي،جملتهافيالمعنوينظامهاوحدةبهونبرز،غايتهاإلى

العظمى.السلسلةتلكمنموقعهاحلقةكلوقعتكيفالبيان

ساق(كلمة)نقولأننحبإليهقصدنافيمانأخذأنقبلأننابيد

بأنتقضيالقرآفيالنسقدراسةفيالرشيدةالسياسةأنوهي:إليهاالحديث

البحثإلىالناظريتقدمفلا،فيهالأولىالخطوةهوالدرسمنالنحوهذايكون

معافيفيالمبثوثةالصلاتتلكوهي-منهجزءجزءبينالموضعيةالصلاتفي

بإحصاءكلهاالسورةفيالنظريُحكمٍأنبعدإلا-ومقاطعهامطالعها،الآيات

التفاصيلتلكفيالسيرعلىلهمعوانايكونوجهعلىمقاصدهاوضبطأجزائها

فهيقضاياهاتعددتمهماالسورةإن):)1(الأئمةقالفقديماً؟بيِّنةعن

غرضإلىبجملتهويترامى،بآخرهوأوله،بأولهآخرهيتعلقواحدكلام

لمتفهمغنىلاوإنه.الواحدةالقضيةفيببعضبعضهاالجملتتعلقكا،واحد

أجزاءفيذلكعنغنىلاكا،جميعهافيالنظراستيفاءعنالسورةنظم

.(القضية

الآياتبينالمناسباتفيالناظرونلهيتعرضالذىالخطأمبلغتعرفوبهذا

القضيتينإلىقريببنظربينهاالجزئيةالصلاتتلكبحثعلىيعكفونحين

وضعتالذىالكلىالنظامهذاعنأبصارهمغاضين،المتجاورةالقضاياأو

عنجورمنلصاحبهالقاصرالنظرهذايجلبفكم.جملتهافيالسورةعليه

مَثلهيكونوهل؟النظمفيالجمالنواحيأروععنبهينأىوكم؟القصد

الدينوبرهان،العر!طبنبكروأ!ط،الرازىالدينوفخر،النيسابوريبكركأكط)1(

كلماتمنفمستنبطهناالمذكورالنصأما.وغيرهمالشاطبيإسحاقوأفط،البقاعى

عرضوقد.تفصيلاًالأدلةعلىالكلاممنعشرةالثالثةالمسألةفي،الموافقاتفيللشاطبي

.،درازأإجماليأعرضاًالمؤمنونسورةفيها
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نقوشهاليتأملالوشيدقيقةمَوشِيَّةحُفةعليهعرضتامرىءكَمثلإلاذلكفي

فلما.كفهموضعيجاوزببصرهلا،رقعةورقعةخيطاًخيطاًفيهاينظرفجعل

ألوانهامختلفأخروخيوطالأسودوالخيطالأبيضالخيطفيهايتجاوررآها

يروقهماواللوناللونبينالجوارحسنمنفيهايجدلم،بعيداًأوقريباًاختلافاً

لرأىنقوشهامنطرائفإلىذلكمنأبعدبصرهمدَّلوولكنه.ويونقه)1(

ولتبين،والواحدالواحدبينيرهلمما،والجملةالجملةبينالتشاكلحسنمن

لممما،الأخرىالمجموعةفيلونكلبإزاءمجموعتهفيلونكلموقعمنله

أطرافهاتنتظمجامعةنظرةكلهاالحلّةعلىألقىإذاحتى.قبلمنلهيتبين

فكذلك.وأبهرأبهىهوماصنعتهاودقةأشكالهاتناسقمنلهبداوأوساطها

.القرآنسورمنالسورةلنظمتدبرهفيالناظريصنعأنينبغي

تلكعلىأقبلإذاالنسقفيالباحثحاجةإليهاتمس(أخرىوكلمة)

والجزءالجزءبينالصلةأنيعلمأنوهي:السورةأجزاءبينالموضعيةالمناسبات

الجنسيةالصلاتمنذلكإلىماأوتداخلهماأوتماثلهماأواتحادهماتعنيلا

محاولةفييذهبمنهمفريقفجعلالمناسباتفيالباحثينبعضظنهكا،حسب

لمٍمتىآخروفريق.والتعسفالتكلفمنمذاهبالاتصالمنالنوعهذا

اقتضاباالموضع)2(فيبأنالقولإلىأسرع،قريبوجهمنالصلةهذهيجد

.الاقتضابفيالعربعادةعلىجرياً،محضاً

ويعجبه.يَسُره:يُونِقُه)1(

الاتقانفي-السيوطينقل.كلهالقرآنفيالأصلهوالاقتضابأنبعضهمزعمبل)2(

وقعإنماالقرآناًنغانمبنمحمدالعلاءاًلىعن-والسورالاَياتبينالمناسبةبحثفي

عزعننقلوكذلك.ممغيرإلىالانتقالمنالعربطريقةهوالذىالاقتضابعلى

علىنزلتالتىالقضيةفيإلايحسنلاالاَىمناسبةفيالنظرأنالسلامعبدابنالدين

القرآنلأن،التكلفمنضرببينهمافالربطالأسباباختلفتذااٍأما،واحدسبب

ربطيتأقىلاكذلككانومامختلفةلأسبابمختلفةأحكامفيسنةوعشريننيففينزل

.،درازأووهموهماالألًمةخالفهماوقدأهـ.ببعضبعضه
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بهالأخذوإن،)1(سابقهمنالخطأفيلأوْغَلُبشعبيتهالرأك!هذاأنإلا

عنالقرآنبهاتميزالتيالبلاغةمستوىعنشديدةلغفلةالقرآنفيعِلَّاتهعلى

.الكلامسائر

التيالختلفةالمعانيبينالطبيعيةالفوارقتلكيمحوذهبذاهباًأنفلو

يسترسللاأنهوهيخصائصهأولىمنلجَرَّدَه،إذاًمنهسورةفيالقرآنينتظمها

وهوكيف.المملةالإطالةإلى-ردهاسترسالاًالواحدالجنسعنالحديثفي

يُمَلّ؟لاالذيالحديث

يفرقها،ذهب-المعافيهذهاستقلالعلىالمحافظةأجلمن-أنهولو

منلجرَّدهإذاً،بينهامنوالنظميالمعنويالتداعيو-فييل،أرحامهاويقطع

حدإلىيخرجهطفريّاًانتقالاًحديثهفيينتقللاأنهوهي،الأخرىخاصته

تدعلاوالتي.نظامغيرعلىالأحاديثشتىتجمعالتيالصبيانيةالمفارقات

القولوهوكيف.كلاموافتتاحكلاماختتامإلىتستشرفالسامعنفمر

المحكم؟الرصين

الأجناسيجمعحينولكنه.شجونذوعلمت؟فيهالحديثبل،كلا

نفسهاختلافهامنيجعلوحتى،مؤتلفةصورةفييبرزهاحتىيدعهالاالختلفة

يطلبالتي(العقدة)هوزالماالختلفاتبينالتألفوهذا.لاسدلإفهاقواماً

مراتببهتقاسالذكطالدقيقالمقياسوهو،جميلةٍوصنعةٍفنكلفيحلها

المزاجوتعديلالنسقتقويمفإن،والصناعاتالفنونتلكفيالذوقودقةالبراعة

اللونأجزاءفيمنهعناءًوأشدمراساًأصعبالكعيرةوَالعناصرالألوانبين

أضيففإذا.خاصةالمتجاورةالمعافيبينبا!اسهاالمناسباتفيالبحثدائرةتضييقوهو)1(

زادتالمعنوىالتجانسقبيلمنتكونأنوهو،المناسبةفيمعينطريقالتزامذلكإلى

المذمومين:الطرفينأحدإلىبأصحابهالرأىهذاأفضىولذلك.وحرجاًضيقأالمسألة

.،درازأالخرو!أوالتكلف
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الواحد.والعنصرالواحد

فيخرجبينهايجاورالأضدادإلىتارةيعمدالقرآنترىالقاعدةهذهوعلى

الختلفةالأمورإلىأخرىتارةويعمد،مظاهرهاأجلىفيومساويهامحاسنهابذلك

بعضإلىبعضهابسوقأحكامهافيتتعاونفيجعلهاتضادغيرمنأنفسهافي

وأالتكميلأو،الاستنباطأوالاستبنهادأو،التفريعأوالتنظيرمساق

وأ،التاريخىالوقوعفيمعنييناقترانجعلوربما،ذلكغيرإلى،الاحتراس

الجاهلفيحسبه،النظمفيلاقترانهمادعامة،المكانيالوضعفيشيئينتجاور

لحاجاتإجابةهووإنما،بخروجهووماخروجاًالمكانوطبيعةالنزولبأسباب

صهرولانسبالمعنيينبينيكنلمفإن.المعانيتلكفيهاتتداعىالتىالنفوس

الاَخرإلىأحدهمامنالانتقالفييتلطفرأيته،ونحوهاالوجوههذهمنبوجه

يتلاقىوضع)1(علىالتركيبيةالصيغبإمالةوإما.وا!هيدالتخلصبحسنإما

.المتناكرانبهويتصافح،المتباعدانفيه

عنبعضهالأغنىالمعانيآحادبينإليهانطرلوحسنةوجوهكلهاوهذه

النسق.إقامةفيبعض

فيهاالحسنوجهعنالبيانَالمرءُسُئِلَلودقيقةأسراراللغوممطالوجههذافييعرضولقد)1(

علمية.بقاعدةتحديدهعليهلصعبمنهاالوصلموضعأينسئللوبل،وصفهعنلعجز

ثمووجدانهنفسهوخلىالفضوليةوالأسئلةالاصطلاحيةالألقابتلكتنامىلوأنهعلى

عنهينبوالانتقالأوالخروجمنبشيءبينهاشعرلمااستماعاًأوتلاوةالمواضعبهذهاتصل

نأقبلمنالانتقالوحلاوةالاتصالبروحبينهايحسبل،السمعفيهيتعثرأوالذوق

معينة.علةأومحدودةلناحيةتهدى

بينا!ييزملكةفيهرسختحتىلطعومهوتذوقهالكلاملأساليبمزاولتهطالتومن

الاستدلالمننحوعلىيكنلمإن،الحكمهذاأهليةنفسهمنوجدءوالردىمنهالجيد

عروقهمفيبقيتممنكانإنسيماولا،الفقهىالاستحسانمنضربفعلىالمنطقي

هذاوجدانأخطأهفمن.العربيةالحاسةمنأثارةنفوسهموفيالعرثطالدممنقطرات

قبل-بالحكميعجلنولانفسهإلايلومنفلاالقرآنمنماموضعفيالإجماليالحسن
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التجاورحسنعلىدائماًتقوملاعلمت؟القرآنيالنظمروعةأنعلى

أخرىطائفةإلىعادثمالمعانيمنطائفةأتمقدتراهربما.بل،الاَحادبين

المقابلةلحسنموجباًالطائفتينبينالتجاورفيالموقعحسنفيكون،تقابلها

هذهمنالأولبينلا،كذلكالأواخربينأو،منهماكلمنالأوائلبين

تلك.منوالاَخر

عليهوضعتالذيالمجموعيالنظامإلىتنظرأنذلكفيالأمروملاك

لومنهنموذجاًالاَنلكذاممرونونحن.قبلمنبهوصيناك؟كلهاالسورة

فيالدليلنعمذلكلكانالسورسائرفيواحتذيتهعينيكنصبوضعته

التوفيق.وباللّه.دراستك

ا*ير
,.iN*اء

Noير

3اء

وأاستحسانمنالقرآنأسلوبنحويجدهمابمقياسأنهداثماًوليذكر.أهبتهيأخذأن

مناللغويةدراستهفيوما،اعتلالأوصحةمناللغويمزاجهفيمايختبرإنما،توقف

كيف،القرآنلغةتختبرأمئالهالمولدينمنالقاصرينبأذواقليسوأنه.كالأونقص

،هذا.حكومتهترضَىالذيالحَكَمفيهموكانلبلاغتهسجدواالذينأهلهادَرَجَوقد

الاهتداءلعدمالباطنةالأعضاءبعضفيالخلقسرإدراكعنجالتشرٍعلموقفولكم

الحكمةعنبخلوهايحكمواأنطبيعيينأوإلهيينالتشرجعلماءمنأحداوسعفهللوظيفتها

القليلفييسعهملمالبدنأجزاءسائرفيالصنعةعجائببهرتهملماكلا،فإنهم؟والفائدة

يلبثلاثم،العلميكشفهالمحكمةالبتةلهبأنالجملةعلىيعترفواأنإلاجهلوهالذكط

.،دوازأالتوفيقوأيدهالبحثهمةأعانتهلمنيكشفهاأن
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البقرةسورةفيالمعافيعَقْدنظام

وأربعة،مفدمة:منوحدتهاتتألفطولهاعلىالسورةهذهأناعلم

الترتيب:هذاعلى.وخاتمة،مفاصد

منفيهماأنوبيان،)1(القرآنهذابشأنالتعريففي:(المقدمة)

عنهيعرضوإنما.سليمقلبذوفيهيترددلاالوضوحمنحداًبلغقدالهداية

!مرضقلبهفيكانمنأو،لهقلبلامن

.الإسلاماعتناقإلىكافةالناسدعوةفي:(الأولالمقصد)

باطلهمتركإلىخاصةدعوةالكتابأهلدعوةفي:(افماليالمقصد)

الحق.الدينهذافيوالدخول

تفصيلاً.الدينهذاشرائععرضفي:(الثالثالمقصد)

ملازمةعلىيبعثالذيالدينيوالنازعالوازعذكر:الرابم(المقصد)

مخالفتها.عنويعصمالشرائعتلك

لتلكالشاملةالدعوةلهذهاستجابوابالذينالتعريففي:(الحاتمة)

وعاجلهم.آجلهمفيلهميُرجىماوبيان،المفاصد

ع+*+*

هنافالإثارة،بعضهوعلىكلهعلىيطلقالقرآنلفظأنالأولالبحثرأسفيعرفت)1(

بقا!اأردناوقد.خاصةالبقرةسورةإلىتتوجهوأن،جملةالقرآنإلىتتوجهأنيصح

الاحتمالعلىفيهالإشارةلأن،!ال!بذلك):الكريمبالنصاقتداءالاحتمالهذاعلى

.،درازأأيضأ
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النسقهذاتفاصيلمعناتدريرحينالكريمالقاريءأ!اإليكرغبت!ا

فيإليهنشيرمابصحةالموقنينمنلتكونيديكبينبالمصحفثستظهرأن

.خطوةكل

المقدمة

هدايته،وضوحوبيانالقرآنهذابشأنالعحريففيأ

،02-11آيةعشرينفي

بتصديرللعربعهدلامقطعةأحرفبعلاثةالكريمةالسورةبدئت)1(

تعليمهمبدءفيالكاتبينالقُرّاءمنعهدوهاوإنما؟والإنشادالإنشاءفيمعلها

.،)1(11!م.ل.1)-:للناشعينالتهجي

الذيوالسر،الأحرفبهذهإليهقصدالذمم!المعنىأمرمنيكنومهما

وموقعهانطمهاغرابةمعالخطابيدممطبينتقديمهافإن،أجلهمنهناوضعت

الغريب.الأسلوبهذايليلماالقلوبويوجهالأعاعيوقظأنشأنهمن

:ثلاثجملالعلالةالأحرفبهذهوألحقت)2(

أخرجكتابخيرهوالاَنعليهسيتلىماأنللسامعفإعلانأولاهنأما

ذَلِك)-إليهبالقياسكعاباًيسمىأنيصلحماالوجودفيليسوأنه،للناس

.،12!ال!بُ

الكتبتقاضلأليس.والبرهانبالحجةالحكمهذافيدعمانالأخريانوأما

نأالحقهذاكالليسأوَ؟باطليشوبهلاحقمنتحويهمابمقياسهوإنما

ذلكيكونأن،وذاكهذابعدالكمالاكملليسأو؟شبهةيثيرلانَيِّراًيكون

عليهماشتبهتماإذاالدليلوإقامةالسبيلإنارةفيالناسحاجةإليهتمسمماالحق

فقط.رقمهايذكر:البقرةسورةآياتذكرعند،هنامنبدءأ)1(
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فهو:العلاثالفضائلهذهجماعهوالقرآنفذلكم؟المسالكوتفرقتالسبل

فيه،باطلشبهةلاالذياللائحالحقهوبل،فيهباطللاالذيالمحضالحق

لاَ)النورإلىالطلماتمنالناسيخرجالذيالمبينالهدىذلكبعدهوثم

.،21!وهُدىً.فِيهِرَيْبَ

التنويهموقعَالثلالةالأحرفتلكبعدالعلاثالجملهذهموقعكانهكذا

إليه.التنبيهبعدبالمقصود

الناسباستنصاتالشأنالجليلخطابه(يبدأ)الصاعالمرلمطوكذلك

باعثفيهمتثيرالتيالمشوقةالوسائلباتخاذ(ويُثَنِّي)،أسماعهمواسترعاء

.الاستفادةطلبعلىالِإقبال

للقرآنالبليغالوصفهذاسماعبعدالنفمرإليهتتشوفماأول)3(

لدعوته.إجابتهمومقدارالناسفيسيحدثهالذيالأثرتعرفهو،وهدايته

انقساموهي،العجيبةالحقيقةهذهلبيانالحديثينساقأنإلىالحاجةفمست

:ثلاثكصاتإلىشأنهفيالناس

به.تؤمنكمةي!

.كافرةوأخرى!!

.هؤلاءإلمطولاهؤلاءإلم!لا،حائرةمترددةوثالثة!!

أيجعل؟الناسعنالحديثإلىالكتابعنالحديثمنينتقلتُرىفكيف

علىالاستداركمساقيسوقهأم..؟بحتاًمؤتنفاًا"شنافاًحديثاًعنهمالحديث

..؟قبلهما

عجيباًمزجاًالحديثينمزجوقدإليهانظرولكن.يكنلمذلكمنشىء

منبينهماحدثلمايفطنلاالقولوجوهلتصريففطنةًالناسأدقيدع

بل،الأخيرتينالطائفتينلذكريَعرِضلمالأمرأولفيأنهذلك.الانتقال
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فجعلالأولىالطائفةإلىعمدثم،أجلهمامنينزللمالقرآنكأنعنهماأعرض

لِلمتَّقينَ*هُدىً)إنهقائلاًنفسهالقرآنهدايةعنالحديثتماممنعنهاالحديث

المِعبرَةهي(الجازةاللام)هذهفكانت.[Y،21!..يؤضونَالَّذينَ

عنالحديثنهايةإلىواحداًانصباباًوانصبالكلامعليهاانزلقالتيالسِرية

المؤمنين.

بعدوحدهاالطائفةهذهعلىالقرآنبهدايةالانتفاعقصركانولقد)4(

نأالرأيباديءفيحريّاً،فيهريبةلاالذيالواضحالحقبأنهالقرآنوصف

تكونكيفإذ،العجبأشدالسامعنفمرفيتثيرالتيالمفارقاتمنيعد

!؟يسمعهامنكلقلبإلىتنفذلائمالوضوحمنالمرتبةبهذهالقرآنيةالحقائق

دعوةفيالبالقجِدّهفيالرحيمالنبيهذاموقفكانفقدأخرىجهةومن

الطامعبصورةيراهمنعينفيلهمصؤراً،هدايتهمعلىالشديدوحرصه،أمته

أخذمتىيدهمتناولفيستصبحالأمنيةهذهأنالظانِّ،أجمعينالناسإيمانفي

صوتيصلأنإلاالهدايةهذهوبينبينهمليسأنيرىكأنه،العاديةأسبابهافي

مهمتهالاَنيحدديكادالقرآنأنمعذلك.مسلمونهمفإذاآذانهمإلىالقرآن

مظنةالتحديدهذافكان.(المتقونهوإنمابهداهسينتفعالذيإن):ويقول

الناسبهيهتديلاولم،اللهمسبحانك:قائلاًربهإلىالرسوليبهللأن

!أجمعون

مريحة،وترددطماعيةلكلحاعةبصورةالحقيقةتُقررأنإِذاًوجب

عموممنالطيعيةالموانعذلكمعتبينوأن.إليهسبيللاماطلبمنللنفس

النقصويردّ،القصورشائبةعننفسهالقرآنينزهبأسلوب،القرآنهداية

يُعرِضَأنالطيبمهارةمنيَغُضوهل.الفاعلفاعليةإلىلاالقابلقابليةإلى

ينتمعألاالشمسيضيروهل؟بجهلهفيموتمنهالدواءتناولعنالمريضُ

امْأنذرئهُمْأعَلَيْهِمْسواغكَفرواائذِينَإن)-؟المتعامونأوالعُميبنورها

.61،!..يُؤمِنُونَلاَلنذِرْهُمْلَمْ
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الكافرينإلى،الحسنىلهمسبقتالذينالمؤمنينعنالحديثانتقلهكذا

منالقصدفيالحديثيناقترانوجهعلىلا،العذابكلمةعليهمحقّتالذين

الكلامبعضفيهيُبنىوجهعلىبل،الاَخرعلىأحدهمالعُطفإذاً،الأمرأول

التعجبلذلكوإزالة،الحالبهنطقتالذيالسؤاللهذاإجابة،بعضعلى

البيافي.بالاستئنافالبلاغةعلماءيسميهماهووهذا.المقالسابقأثارهالذى

شكله،إلىالشكلفانضم،نهايتهإلىهؤلاءعنالحديثوجرى)5(

،مشتركونالهدىعنالتجافيفيلأنهم،أختهاعلىالثالثةالطائفةوعطفت

بالمحهِآمًّمايَقُولُمَنافّماهمر)وَمِنَ-ألسنتهماختلفتوإنقلوبهمتتشابه

.81،!و..بِمؤمِنينَهُموَمَاالاَخرِوَباليومِ

لترى،اللاثةالطوائفعنالأحاديثنظامإلىقليلاًالاَنوارجع)6(

ثلالةعلىطائفةكلفيالحديثاشتملفقد،التقابلأتمأوضاعهاتقابلتكيف

فيها.السببفبيان.الواقعةالحقيقةوصف:افطهذاعلىمرتبةعناصر

.المنتظرةنتيجتهاعنفالإخبار

العلميبركنيهاالتقوىفضيلةحصّلواقومأنهمالأولىالطائفة(فحقيقة)

ربهم.منبالتوفيقوإمدادهمبالهدىاستمساكهم(ذلكوسبب).والعملى

والفلاص!.الفوز(أمرهموماَل)

،الإيمانوهوالتقوىأساسمنمجردونأنهمالثانيةالطائفة(وحمقة)

انتفاعهمعدم(والسبب).إنذارمعهينفعلاإصراراًذلكعلىمصرونوأنهم

أعينولهم،بهايفقهونلاقلوبفلهم،العلموسائلمنالدّهوهبهمبما

العظيم.العذاب(أمرهموعاقبة).بهايسمعونلاآذانولهم،بهايبصرونلا

فهم،سوءوباطنخيرظاهرمنمركبةصفةالثالثةالطائفة(وحقيقة)

منولكل.شىءالإيمانمنقلوبهمفيوليس،مؤمنونإنهمبألسنتهميقولون

وجزاء،الخادعةقصدفسببهاالإيماندعواهمأما(وجزاء)(سبب)الوصفين
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زيادةوجزاؤه،قلوبهممرضفسببهالكفرإسرارهموأما.إليهمعائدالخداع

الأليم.والعذابالمرض

يجديلامبلغاًوالغباوةالإصرارمنبلغتأنهاالثانيةالطائفهفيبينو؟

مبلغاًالمركبةوالجهالةالغرورمنبلغتأنهاالثالعةالطائفةفيبين،الانذارمعه

وهم،المصلحونأنهمويزعمونالمفسدونفهم،الناصحيننصحفيهينفعلا

سليم؟أنهيعتقدسقيمبشفاءلكومن،الراشدونأخمويزعمونالسفهاء

الهدىوصفلهمسجلبأنالأولىالطائفةشأنفيالكلامخغ؟ثم

وصفعليهما)1(سجلبأنالأخريينالطائفتينشأنفيالكلامخخ،والفلاح

.والخسرانالضلالة

لتشفيوحدهاتكنلمللطائفتينالتحقيقيةالأوصافهذهأنعلى)7(

الغامضةالأمورفييختلفونإنماأنهمبالناسفالعهد،أمرهمفيالعجبمنالنفس

شاذاًيعدوضوحهعلىالقرآنشأنفيهؤلاءفاختلاف،البينةالحقائقفيلا

حتى،المُحَسّالمشاهَدمنيقربهتمعيلىوصفإلىمحتاجاً،الجاريةالعاداتعن

إمكانه.إلىالقلبيطمئن

161،!بالهُدىالضلالةَاشترواافذِينَأولئِك)تعالىقولهأنعلىالمفسرينبهورمضى)1(

عباسابنعنالمرويولكن،المنافقونوهم،الذكرفيالطائفتينأقربإلىبهمشار

لأنهعليهعولناالذيهووهذا.مطلقاًالكفارإلىراجعأنهعنهماللةرضيمسعودوابن

بعدفماذا)والضلالةالهدىبينواسطةلافلأنهالمعنىفياْما.النظموفيالمعنىفيأقعد

مشتركين،الضلالةوفي،ناكبينالهدىعنكلهمكانواو)ذا.(الضلالإلاالحق

موجب.بغيرتخصيصصريحاًالجميعإلىرجوعهاإمكانمعبالبعضالإشارةفتخصيص

أولئِك)قولهفيالإشارتينبينالمقابلةحسنبه-"للطائفتينتناولهافلأنالنظملطوأما

يغبهثم.،161!بالهدىالفلالَةاثشرواا!ذِفىَأولئِك)وقوله،51!هُدىًعَلَى

الطائفتينيفرقرأيتهفقد.جمعهاثمتفريقهاثم،جمعهاثمالأقسامتفريقفيالصنعةجال

تفريقهماإلىيعودوستراه.المشتركالوصفهذافييجمعهماثم،الخاصةأوصافهمافي

انَّسُا!مايا):الاَلطالنداءفيلمالعاسائرمعأخرىمرةيجمعهماثم،الأمثالضربفي

،درازأ[121!رَئكُماعْبدُوا
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يناشيا.مثلاًالطائفتينلكلتا)1(اللّهضربلذلك

الليلظلامفييسيرونكانوابقومقلوبهمعلىالختومللمصِرِّينمثلاًفضرب

لمحولهماأضاءتفلما،بضوئهايهتدونناراًلهماستوقدرجلفيهمفقام

أبصارهمنورسُلبوامالأمرٍبل،الباهرالضوءلهذاأعينهمالقومبعضيفتح

بهطلعالذىالنورمعلفذلك.المفاجأةهذهعندحواسهمسائروتعطلت

البصائرلهفتفتحت،الرسلمنفترةعلىالأميةالأمةتلكلطء!امحمد)2(

1(

2(

المنافقينإلىراجعينكل!ماالمثلينجعلواإذ،المفسرينلكلامانحالفةمنشيثاًهناترىلعلك

رجعت)ذاولكنك.اللفترتيبعلىنشرأ،الطائفتينعلىموزعينوجعلناهما،خاصة

الأوصافعلىالانطاقتمامينطقالأولالمثلأنمعناسترىالمثلينأجزاءالىبنفسك

.وحدهالعاقالمثلهو)نماالمنافقينصفاتعلىينطقالذىوأن،للكافرينالدَةذكرهاالتي

بُكغصُغ5لمصِرونَلاظُلمابفِيوَئركَهُمْبِنورِهِمْافةُذَهَبَ)الذفىالقومفهؤلاء

عَلَىاقةُخ!مَ)الذينالقومأولئك!مأليسوا،،!لاَء،صن!مْعُمي

المستقرةالعابتةالظلماتوهذه.،7أ!غِشاوةاًبصَارِهِمْوَعَلم!مْعِهِموَعَلَىقُلُوبِهِغ

لألوانتصويرأفيهاترىهل.تذبذبولاتقلبفهاوليسنورمنبصيصفيهاليسالتي

العاقالمثلفيإلاالصورةهذهتجدلاإنك؟الأحوالباختلافالختلفةووجوههالنفاق

لهمقوماًالثاقالمثلفيترىوكذلك.والمسيروالوقوفوالنورالظلامفيهيتعاقبحيث

فِي)المنافقينفيلقولهمناصبوهذا.لذبولوشاءبهااللَةيذهبلموأبصارأعاع

.والحواسالمَلوبعلىالكلىبالخغيصفهملموبالمرضفوصفهم،101!مَرَضنقُلُوبِهِمْ

بأنذلك.ضميمةإليهضسنا)ذاصحيحوجهعلىالمفسر-شكلامتقر-سيمكننعم

ساثرفيهيشاركونالذىالأمروهوبواطنهمفيالمنافقينحاليصورالأولالمثلإننقول

بتقلبعندهميتقلبالذممطالأمروهو،ظواهرهمفيحالهميصورالعاقوالمثل.الكفار

نظر،محلأيضأالدعوىهذهأنغر.الباطنلاالظاهرفيهوإنماتقلبهملأن،الدواعى

،والترددبالشكقلبهفيهيتقلبخاصنوعالمنافقيعطهالذىالكفرنوعلعليدريناما)ذ

صورةهو)نماوأعمالهأقوالهنيالظاهرةحركاتهعلىنشاهدهالذىالاضطرابهذاوأن

المجاهرينكفروهوالاْولالنوعبخلاف،دخيلتهفيهوبهيحسالذىالنفسيالاضطراب

.،درازأآثارهوحدةبهتشهدحسما،مصممةواحدةطبيعةفهو

تكلف-الذكطللمنافقمثلاًاالنارمستوقدجعلوافقد،المفسرونذكرهماغيرأيضأوهذا
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وأفضىأجلهقُضِىَثم،دنياهفييسيراًإلابهاينتفعفلم،خداعاًالإسلامبكلمةالنطق

فيالمجموعةالضمائراعتبرواهكذا.(المبينوالخسرانالظلماتفيهوفإذا،عملهإلى

بعد،معناهبمراعاة!استوقدالذي)إلىعائدة!اغ...بنورهمافةذهب)توله

لفظه.بمراعاةالمفردةالضمائرإليهعادتأن

الذىالوجهولكن.لهاللغةإساغةننكرولا،التأويلهذابطلاننزعملاونحن

القرآفيالنظممنمستنبطأنه،واللغويةالعقليةصحتهإلىيجمعالمثلثرحفيهاهناعرضناه

أحدفليكنيكنهلمفإن.بجزالتهوأليقالقرآنلأسلوبأقربذلكمعونحسبه.نفسه

.القرآنيحتملهاالتيالوجوه

-:بيانهفإليكالنظممنالمعنىهذااستنبطاكيفأما

صدرفيوجدناإذ؟متوازياًاتجاهاًيتجهفيهماالأسلوبفرأيناالمثلينإلىنظرنالقد

إلىنظرناثم،جماعةعنحديثاًمنهماكلعجزوفي،مفردشىءعنحديثاًمنهماكل

راجعهوبل،المفردالضميرمرجعإلىراجعاًليسفيهالمجموعالضميرفرأيناالثافيالمثل

الصَيِّبعلبمنزلالذينالقومهوالكلامفحوىمنمفهومأمرإلىالمفسرينباتفاق

يُعنىلابالمجموعالمجموعمقابلةإلىفيهايُنظرالتيالمركبةالتشبيهاتهذهأنومعلوم)

يكونربمابل:الترتيبعلىيليهاوماالكافقبلمابينالأحاديةاللفظيةبالمقابلةفيها

أولمنالتنبيهبهيقصدون،الكلاموجيزفيللبلغاءمطلوباًأمراًهناكابينهماالانجتلاف

ليسبهالمشبهأنعلىوالتنبيه،وتأخيروتقديمطيمنالتشبيهفيسيحدلْونماعلىالأمر

فصولها.أحدالمدخولهذا،الفصولمتعددةقصةهووإنما،وحدهالكافمدخولهو

بينالتطابقلهيظهربهالذىالكلامتمامإلىوتشوقهبانتباههمحتفظاًالسامعليبقىذلك

كثير،القرآنأسلوبفيالضربهذا-ثبههإلمطشيءكلرديمكنهوبه،التشبيهطرفي

وتوله،171:الآيةالبترةسورةأ(يَنْعِقُاللِىيكَمَ!لِكفرواالَّذِينَوَمَ!لُ)تعالىتولهمنه

الشمَاءِ!مِنَكَمَيِّبأوْ)وتوله،24:الآبةيونىسورةأ!؟ءاللأفااطياةِمَ!لُإلما)

(،91:الاَيةابترةسورةأ

حسبماالنهجهذاعلىسائراًأيضاًهويكونأنعسىهلفقلناالأولالمثلإلىعدناحينئذ

اسوذالدي)إلىعائداًليسفيهالمجموعالضمرفيكون..؟الأسلوبينتعادلإليهروشد

كلمةإلىاتهىمتىالسامعأليس.أجلهممنالناراستوقدتالذينالقومإلىبل!لاراً

منالذهنينتقلماسرعانإذ؟بهممشهاًتوماًهنالكبأنشعوراًسزداد!حودما)

وهي-:التاليةالخطواتلحقها.أنتلبثلمالأولىالخطوةهذه..السكانإلىالمكان
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التىالنارضوءهويكنولم،القومأولئكنورهوكانإذابهادلةذهبالذكطالنورأن=

بهذاالمثلمضربيكونضوءها.فمايذهبولمتطفألمإذاًالنارفتلكالمستوقداستوقدها

اللةألىالتيالحقيقيةالهدايةضوءهوككونالا..؟غررهوذهبهوبقيالذكطالضياء

يكونألا..؟الناربمستوقدالمثلمضربيكونمنثم.الكافرونكرهولويتمهاأنإلا

عابمأى،الاصلاميةالهدايةشعلةاستوقدفقد..عليهاددّهصلواتالأعظمالهادكطهو

حولهماوأضاءتأوقدهافلما،العنيفةالمقاوماتمنوأعاصيرالفتنمنزوابعأمامإيقادها

بصائرهم،فانطمست،قلوبهموالحسدالجهلاكلالذكأ،الحقأعداءأنوفبهارغمت

وانتكاسأ.ظلمةهمازدادوا،وإثراقاًتألقأهيازدادتكلماوكانوا

يمكناحمالأنهعلىالجديدالمعنىهذاواستقام،التشبيهأركانتمتالحدهذاعند

والضياءالنورضربهفيأيضاًالقرآنمعهودوبحسبوالعقلاللغةبحسبعليهالاَيةفهمٍ

التيالتفاسراتفاقأنبيد.والكفرانللجهلمثلأوالعمىوالظلمةوالإيمانللهدىمثلا

للرسولمثلاًنضربهأنتأدبأنيهبجعلناللمنافقينمثلأالنارمستوقدجعلعلىبأيدينا

تحيكالتيانحالفةهذهبرحتوما..والسنةالكتابمنذلك!ؤيدشاهدغيرمن،الأ!ن

الصحيحالصرجبشاهدهظفرناحتى،المعنىهذاإلىالقلباطمئنانوتبعدالصدرفي

استوقدرجلكمثلالناسومثلمثلإنما):اكلط!ولحيث،نفسهعنالنبيحديثفي

فيها،تقعالنارفيكقعالتيالدوابوهذهالفرايقجعلحولهماأضاءتفلما،نارأ

.!فيهاتقتحمونوأنتيالنارعنبحُجَزمآخلىفأنا.فيهافهقتحمنويفلبنهينزعهنفجعل

هذاولكنالاَيةفيالذىالوجهغكلوجهمنالحديثفيبها!ثيلنعم.الشيخانرواه

هوإنمايعنيناوالذى،مختلفةباعتباراتمتعددةلمعافييضربالواحدالمثلإذ،يضيرلا

ازدادتفبذلك.نرىكاالحديثصدرفيصرجوهو،الكريمللنبيبها!ثيلوقوع

صحته.إلىركونأالنفس

العلمأمانةولكنها،الاغرابشهوةولاالخلافحب-ادلةعَلِمَ-بنافماوبعد

نأعلىشجعتناثم؟نعلمماأحسنفيهنقولأنعلىحملتناتعالىاللةلكتابوالنصيحة

عرضناهكا،القارئينأنظارعلىالطِرْسفيلنعرضه،بالفمقلناهالذكطهذابالقلمنسجل

لمماوا!حيصالنقدمواضعمنفيهواجدونهؤلاءلعل،الطالبينأحماععلىالدرسفي

أصولمنأصلاَيمسلاالذىوالاستنباطالبحثأبوابمنالبابوهذا.أولئكيجده

كتابه،فيفهماَاللةأعطاهمسلملكلمفتوحاًفىاللنحلالاَيحرمأوحراماَيحلولاالذين

بمصباحين-السيرهذافيالاستضاعةومع،العقلسرفيوالأناةالقصدشريطةعلى
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ظلامفيالعيشألفواالذينالمستكرينأهواءيوافقلملكنه،وهناكهناالمستنيرة

بلعيناًلهيفتحوا،ولمرءوسهمعلىنكسوابلرأساًلهيرفعوافلم،الجاهلية

يُؤمِنونَلاوالّذِينَوَشِفاغهُدىًآمنوالِلَّذِينَهُوَقُلْ)وعمياناًصمّاًعليهخروا

.،44:الاَيةفصلتصورةأ!عَمىًعَلَيْهِمْوَهُوَوَقْزآذانِهِمْفِي

ليلةفيمنهمرٍبغيثٍالسماءجادَتهُمبقومالخادعينللمترددينمثلاًوضرب

فلا.نيلاًمنهينالواولم،بالاًلهيلقوافلمالغيثفأما.وبروقرعودذات

وأما.ضرعاًولازرعاًبهسقواولا،ثمرةبهاستنبتواولا،قطرةمنهشربوا

اهتمامهم،مثارهيفكانتوالبرقوالرعدالظلماتمنالجويةالتقلباتتلك

وفقها،علىأمورهمويديرون،يترصدونهاجعلواولذلك،تفكيرهمومناط

.أخرىتارةواختفاءً،تارةووقوفاً،تارةسيراً:ثبوسهاحالٍلكللابسين

ثمراتبهوتنبت،القلوببهتحياغيثاًالدّهأنزلهالذىالقرآنمثلذلك

وجعلوالصبربالجهادالمؤمنينفيهابتلىثم؟الصالحةوالأعمالالزكيةالأخلاق

بعضحظكانفما.والنصرالغلبوبين،والحربالسلمبيندُوَلاًالأياملهم

قلوبهمفيحبهيشربواأندونجلودهمعلىشعارهلبسواأنإلامنهالناس

وشغلتهمأنفسهمأهمتهمبل،والعقولالأرواحغذاءمنفيهمايتذوقواأو

يمشونمغانممنبهيحيطقدفيماتفكيرهمكلفحصروا،العاجلةحظوظهم

وهكذا،والانتظارالرويةموقفمنهتقفهمماَزقأو،يتقونهامغارمأو،إليها

والسلامةوالخسارةالربحقاعدةعلىمبنياًمتقلباًمتعرجاًسيرأبهالتدينفيساروا

الدنيوية:

الأمل(بروق)لهموبرقتقاصداًوسفراًقريباًعَرَضاًرأواإذافكانوا

.،درازأالتوفيقوبالثة.رحمناالذىوانمهج،وصفناالذىالحدعلى،والشرعاللغةمن=

:هر-سةاًلمطحديثمنعليهمتفق!...كرجلالناسومثلمعوإنما)حديث:قلت-

8.1الفضائلفيومسلم،6482الرقاقفيالبخارىرواه
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وانقضتالحربرحادارتوإذا.جنبإلىجنبأالمؤمنينمعسارواالغنيمةقي

قائلينالعدووجهمنوفرواحذرهمأخذواوالهزيمةبالموتمنذرة(صواعقها)

قائلينالطريقبعضمنرجعواأو،13:الآيةالأحزابسورةأ!صرَةيوشماانَّ)

الثالثةكانتإذاحتى.،167:ا!يةعمرانآلسورةأ!لألبعْناكُمكِعالاًئعلَمُلَو)

عليهماشتبهتبلصاعقةالاَلاممنيتوقعواولمبارقةالآمالمنيلمحوافلم

يتأخرونولايتقدمونلامتربصينيقفونفهنالكبالغيومالجووتلبدالأمور

مِنَكَعْخممُمْكانَفَإن)الشكسحابةتنقشعريثماالحيادشقةيلزمونولكن

عَلَيْكُمْئستَحوِذْألَمْقَالُوائصيبئلِل!فرِينَكانَلَوانمَعَكُمْئكُنألَمْقَالُواالّهِ

لَيُبَالئنَّلَمَنمِنكُملَوانَ)الآيةالنساءصورةأ!المُؤمِنِينَمِنوئمْنعْكُمْ

وَلَئِنْ*شَهِيداًمَعَهُمْاكُنلَمْإذْعَليالّهُأنعمَقَ!قالمُصِيبةأصَابَتْكُيمْفَإنْ

كُنتُلَيتَنِييامَوَذةوَبيْنَهُبَينكُمْثكُنلَمْكَأنلَيقولَناللّهِمِنَ!لأصابَكُمْ

.،72،73:الاَيتانالنساءسورةأ!عَظِيماًفَوْزاًفافوزَمَعَهُمْ

عاجلاًاقسوهربحاًتوقعواإن:أمرهمكلفيالمنافقيندأبأبداًذلك

سبيلهافيينالهمالتيللفعةتنكرواكذلكأذىًتوقعواوإن،وجدوهصفأىفي

إلىولاهؤلاءإلىلابعيدأقامواالأمرعليهمأظلموإذا.المكروهمنشىء

وجههيوليواحدةقِبلةلهفإنالاَخرواليومباللّهيؤمنالذىأما،هؤلاء

لائم.لومةفيهايخشىلاالحققبلةهي،شطرها

مصرعهالدّهفيكانجنبأىعلىمسلماًيُقتلحينيباليوليس

*ع!*

متبعيهووصفت،أهلههوبماالقرآنوصفتأنبعدالمقدمةتمتهنا

راجعجميعهاالطوائفهذهوصفأنمريةولا.يستحقهبماكُلّاًومخالفيه

الهدىأهلهممتبعوهيكونالذىالشيءفإن؟القرآنعلىالثناءإلىالماَلفي

واضحاًحقاًإلايكونلاوالخسرالضلالةأهلهمومخالفوه،والفلاح
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فيه.ريبلا

ضالإلاعنهيعرضولا،مفلحمهتدإلايتبعهلاالذيالحقذلكهوفما

والغيثالباهربالضياءالأمثاللهضربتالذيالحقذلكهومابل؟خاسر

الكثير؟

القرآنيدعوالتىالحقائقلسماعتشويقأيتشويقكلههذاأنشكلا

بيانها.ساقنحوأيّعلىفانظر.إليهاالناس

نأهيالحقائقهذهإن:يقالبأنيقضيالسياقظاهركانلقد

أسلوبعلىجرياً(الخ...)ونبيهبكتابهويؤمنواوحدهربهميعبدوا

ولكنه،الناسوصفوفي،الكتابوصففيعليهجرىالذيالغيبة

ا!يهَايَا):قائلاًوالخاطبةالنداءإلىوالعيبةالأخبارمنالحديثمجرىحول

211،.!..رَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّالرُ

التحويل؟هذاسرمنشيئاًأتعرف

متقين)العلاثالطوائفبهالقرآنوصفالذيالدقيقالوصفذلكإن

كانواأنفبعد،حالإلىحالمنالسامععندنقلهمقد(ومخادعينوكافرين

حاضرينالشافيالوصفذلكبعدالاَنأصبحواعنهمالحديثمبدأفيغُيّباً

يوجهأنفاستحقوا.منهينادونمكانوفي،عينرأيكأنهمالسامعخيالفي

الناحيةمنهذا.والمشاهدةالحسفيالحاضرينإلىيوجه؟إليهمالحديث

شأنفيضربتالتىالبليغةالأمثالهذهفإنالأخرىالناحيةمنوأما.العامة

أقوىنفسهفيتبعثمحزنةصورةفيالسامعأمامأبرزتهمقدخاصةالمعرضين

يسمعأويناديهمأنإلاصدرهيشفيلاإنهحتى.وتحذيرهملنصحهمالبواعث

وهكذا.النجاةطريقإلىوتعالواالقومأيهاأعينكمافتحواأن:يناديهممن

اعْبُدُواافَّاسُاّ-!ا)يَا:النداءهذالسماعاستعدادأتمالنفساستعدت

.الأولالمقصدآخرإلىالاَيات،121!رَبَّكُمْ

ع!*3
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السورةمقاصدمنالأولالمقصد

،الإسلاماع!ماقإلىكافةًالنال!دعوةفيأ

،25-121آياتخمسفي

مطالب:بثلاثةكلهلمالعاإلىموجهأقويأندا!تسمعالخمسالاَياتهذهفي

شيعأ.بهتشركواولااللّهإلاتعبدوالاأن(1)

.عبدهعلىنَزلهالذيبكتابهآمنواأن(2)

ثوابه.جزيلوابتغوا،عذابهأليماتقواأن(3)

بسطتقدتراهاالإسلاميةللعقيدةالعلالةالأركانهيالعلالةالمطالبهذه

واحدكلوترى.الغايةإلىالواسطةإلىالمبدأمن.الطيعيترتيبهاعلىمرتبة

شبهة.لكلالقاطعالعقليالرهانمنأساسعلىأقيمقدالأولينالركنينمن

نفخولكنه،البرهانمنالنوعهذاعنمجردأبهجيءفقدالثالثالركنأما

موضعهفييسدماوالتبشيربالتحذررالوجدانوتحريكالالهابروحمنفيه

.البرهانمسد

جديدبرهانعنغنىفيوجدتهالركنهذافيالنطرأنعمتإذاأنكعلى

مقدماخها.منالمنطقيةالنتيجةبمنزلةمنهماهوإذ،سابقيهتقرربعد

رسالةيحملسفيراًإليكوجّهالحكمنافذالسلطانعظيممَلِكاًأنلوأرأيت

يعوزكأكان،بخاتمهالختومالملككتابهوالسفيربيدالذيأنوأيقنت،منه

وقربعدما،والتُذُرالأنباءعجيبمنالكتابيحويهمالتحقيقجديدبرهان

أنجز؟وعدوإذاصدققالإذامَنكلامبأنهالعلممننفسكفي

فيتقررماعلىمُفَرعاًبهجيءالسمعياتعنهناالحديثترىفكذلك

فَلن):والبراعةالحسنفيغايةهوالتخلصمنوبضربٍ،النبواتأمر
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.[241*!النَّارَفَا.لفُوا...ئفعَلُوالَمْ

ء**نم؟

:[93-126آيةعشرةأربعفي:بدءعلىعو؟

منفيهبماالقرآنبوصف-علمت؟-السورةفيالكلامبدأ)1(

الهداية،هذهفيالقرآنطريقةوصفإلىيعودأنالحقمنفكان،إجالاًالهدى

لهذامهّدكيففانطر،شىءلكلالشاملالوافيبالبيانكاملةهدايةإنهاليقول

الموضع:هذاإلىالسورةأولمنيتصلتمهيداًالانتقال

للناسضربشافياًوصفاًالثلاثالفرقفيهاوصففقدالمقدمةأما

الحقاتبعواآمنواالذينوأن،الباطلاتبعواكفرواالذينأنوحقق،أمثالهم

ربهم.من

فيهيشاركهلاالذيالأعلىالمثلوحدهدلّهأنفيهبينفقدالمقصودوأما

العالميةالمعجزةبتلكوالمتنبىالنبىبينالفيصلفيهوضعثم،دالأندامنشىء

أعدتالتيالنارمَثَلذكرثم4بمثلهايأقيأناللّهدونمنأحديستطيعلاالتي

.المتقونوعدالتيالجنةومَثَل،للكافرين

وسفليةً،علويةًالحقائقمنشتىضروباًالأمثالهذهفيتناولقدفتراه

أنواعمنالجنةفيماعرضأنالحديثنهايةكانتحتى...ومعنويةمادية

منالمرءيستحيقدالتيالمعانيتلك،والجنسيةالشخصيةواللذائذالمتع

عنغافلاً،الأعنذمالِإلهىالخطابسننعننابيةالجاهليخالهاوقد،ذكرها

مستوىإلىبرحمتهيتنزلالذيالرحيموأنه،الحقمنيستحيلاالذيالحقأنه

ومما،يكرهونأويحبونممابيانهإلىيحتاجونماكللهمفيبينالبشريةالعقول

.يحذرونأويرجون

القاعدةاستنباطإلىالمتفاوتةافاذجهذهذكرمنالحديثانساقوهكذا
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الأمعاليضربفهو،هدايتهفيالقرآنطريقةهىهذهأنببيان،منهاالكلية

لهمسمياً،موضعهفيشىءكلواضعاً،ومرهاحلوهاالحقائقويبين،كلها

لااللّهَإنَّ):محقراتهاأوالأمورجلائلبيانهفييتناولأنيباليلا،باحمه

!وفَوقَهافَمَابَعُوضةًمَامَ!لاًيضرِبَأنيَستَحْي

شأنوالنافعوالضاروالباطلالحقتفصيلفيالكتابهذاشأنإنحقاً

ولاصغيرةيغادرلاكلاهما.والسيئاتالحسناتتفصيلفيالأعمالكتاب

أحصاها.إلاكبيرة

الناسانقسامذكرإلىهناكجرقدإجمالاًبالهدىالقرآنوصفأنو؟

فيطريقتهوصفكذلك،عنهأعرضمنعلىالنعيوإلى،هدايتهقبولفي

كَعيراً!ولوَيَهدِيكَعيراًولفُيُّ):التقسيمهذامثلإلىهاهناجرقدالهداية

فُيِوَمَا)نقائصهموتفصيلمساوئهمبذكرالضالينعلىالنعيوإلى،26]

.،261!..الفَام!قِينَإِلابِهِ

داعيتهتحركصورةفيالسامعأمامجلاهمقدهناكأوصافهمبيانأنو؟

النفوساستفزقدهناأوصافهمبيانكذلك،والتعليمبالنصحندائهملسماع

281،!..بِاللّهِئكفُرونَكَيفَ):والإنكاربالتعجيبمخاطبتهمعاعإلى

.الاَيات

فيولكن،الثلائةبأركانهالأولالمقصدإلىالكلامعادوكذلك)2(

جديد:ثوب

وتسمعه،الدّهبعبادةيأمرهناكععتهفقد:(الأولالركنفيأما)*

بالدّه.الكفرعنينهىهنا

متممة.مفصلةبهايذكرهموهنا،مجملةإيجادهمبنعمةذكرهموهناك

شىءفيبذلكيعرفهموهنا،لهموالسماءالأرضتسخيربنعمةعرفهموهناك

التفصيل.من

-218-



وهنا،الخاتمالنبيٍهذانبوةهناكذكرفقد:(الثانيالركنفيوأما)!!

الرسل،منبدعاديكنلمنبيناأنلنعلم،آدمالأولالنبيذلكنبوةيذكر

البيانلهذامهدوقد.الإنسانبنشأةيتصلقديمأمروالنبواتالتشريعأمروأن

الملائكة،معالحديثمنشأنهافيجرىوماالعجيبةالنشأةتلكتاريخبذكر

الدّهاختارهإذ،البشريالنوعبهذاالالهيةالعنايةمزيدعلىالدالالحديثذلك

جارياًبذلكالامتنانليكون،العلمبفضيلةالخلقساثرعلىوآثرهالأرضلخلافة

مناتصلثم...نسقأحسنعلىالأولالركنفيالمذكورةبالنعمالامتنانمع

للإِنسانالقديمةوعداوتهإبلي!حسدمنعنهنشأماشرحإلىالتفضيلهذا

ابتلائهمامنوالخدوعالخادعأمرإليهانتهىوما،بوساوسهإياهومخادعتهالأول

بعضاً،بعضهيطلبحديث-ترى؟-وهو.بالتكاليفذريتهماوابتلاء

بعض.بأعناقبعضهويأخذ

لهمابماوالنارالجنةيصفهناكرأيتهفقد:(الثالثالركنفيوأما)*

وتعييناحمهمابذكروصفهماعنيكتفيهناوتراه.مروعأورائعوصفمن

ومتخلصاً،واحدسلكفيالتكاليفوضعمعالأجزيةوضعناظماًأهلهما

اتباعهاعدمأوالتكاليفاتباعأنبتقرير،الاَخرإلىأحدهمامنتخلصأحسن

العقبى.فيالشقاوةأوالسعادةمناطهو

تمهيداًالخالفينبشأن-المقدمةفيختمه؟-هناالكلامخغولقد

الثاني.المقصدوهوالِإسلامإلىودعوتهممنهمفريقنداءإلىأخرىمرةللانتقال

+عبي!+ثم

السورةمقاصدمنالثافيالمقصد

خاصةًدعوةًالكتابأهلدعوةفيأ

الحقأالدينهذافيوالدخولباطلهمتركإلى

،162-104آيةومائةوعشرينثلاثفيلم

المدينةوأن،المدنيةالسورغرةهىالسورةهذهأنتعلمأنبحسبك
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أوتوهبمادينهمفيجدالاًوأكثمرُهم،آمنواللذينعداوةًالناسأشديسمكنهاكان

الموفورةالعنايةتلكسرلتعرفوذاكهذاتعلمأنبحسبك.قبلهمالعلممن

عامةالناسدعوةبعدخاصةإسرائيلبنيدعوةنعني،الدعوةمنالجانببهذا

تارةعنهموالحديث،تارةمعهمالحديثفيالتبسطذلكحكمةولتعلم

بعدماإلى،واستطالةً،واستمالةً،ودفاعاً،هجوماًتختذفبألوان،أخرى

.السورةنصف

منقلبكيملكمامرحلةمرحلةالأحاديثهذهفيتنتقلحينوسترى

تقسيمها.ودقةنظامهاجمال

لأغراضجامعةكلماتهاقلةعلىهي،104فذةبآيةمعهمالكلام(بدأ)

بسابقويذكّرهمأنسابهموأشرفأسمائهمبأحبيناديهمففيها؟كلهالحديث

ويرغبهم،بعهدهمالوفاءإلىدعوتهمذلكعلىويبنى،إجمالاًعليهماللّهنعمة

ويرهبهم.

فشرحمعلوموبقدرتدرّجعلىيفصلهاالأغراضهذهإلىرجع(ثم)

مقداروبَيَّن.،46-141آياتيستفي،بهالوفاءمنهمطلبالذيالعه!

فينهاخوفهمالتىالخافةومقدار،471آيةفيعليهمبهاامتنالتىالنعمة

.،148أخرىآية

:أقسامأربعةإلىالحديثقسم(ثم)

عليدموسىفيهمبعثمنذاليهودسالفةفيهيذكر:(الأولالقسم)ء

.السلام

المحمدية.للبععةمنهمالمعاصرينأحوالفيهيذكر:(العانيالقسم)ء

.السلامعليهإبراهيممنذالمسلمينأوَّليةفيهيذكر:(العالثالقسم)ء

البعثة.وقتفيالمسلمينحاضرفيهيذكر:(الرابعالقسم)*
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74أاليهودسالفةذكر-ا - 9f،:

بتفاصبلإسرائبلبنيفيهايعرّفآياتبثمافيالقسمهذافيالخطاباستهل

التيالقديمةالتاريخبةالنعمتلكوهي،مرةبعدمرةعليهمبهاامتنالتيالمِنن

الدّهبأياميذكّرْهمفجعل،الفروعإلىالأصولمننفعهاوسرىأثرهااتصل

فيهم:

.فرعونآلمنأنجاهميومي!

فبه.أعداءهموأغرقالبمّمنأنجاهمويوم"

عليهم.الكتاببإنزالواعدهمويومء

بإنزاله.وعدهحققويوم"

بالدّه.والشركالردةعنتوبتهمقبلويوم"

علبه.العظائمواقتراحنبيهمعلىاممردعنتوبتهمقبلويومء

وتحركالقلوبَذكراهاتُلبِّنُ(ولاحقةللذنبسابقة)جلبلةلنعموإنها

.أمرهوامتثالالمنعملشكرالهمم

فيللشاكرينالمُطْمِعَةالجليلةالنعمتجلكتذكيرهممنينتقلأنوقبل

للامتثالالموجبةالنكالضروبمنبهمحاقومابجرائمهمتذكيرهمإلى،المزيد

قابلوهامابذكرالنعمبعضذكرفبهمزجبرزخاًالحديثينبينجعل،والاعتبار

الإعراضرمزفيها،يسيرةبالتفاتةالبرزخهذاعلىللسيرالنفسأعدأنبعد،به

عليهمظللإذحسناًمتاعاًكلههذافوقمتعهمتعالىأنهفبَبَّنَ،الرضاوعدم

ومن،يحتسبونلاحبثمنهنبئأرزقاًوالشرابالطعاممنورزقهم،الغمام

كلمةوحرفواالنعمةتلكوبطرواأنفسهمفظلموا،نصبولاكدلاحبث

الكدحعبشةالناعمالرزقذلكبدلواقترحوا،ولعباًهزواًبتبديلهاالشكر

والمسكنة.الذلةعلبهوضربالتزمواماالدّهفألزمهم،والعناء

بغضبباءواأنهمفذكر،والعقوباتالخالفاتلذكرالحديثَمَحَضَوهنا
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منهمالمؤمنيناستثنىأنهغير)النبيينوقتلواالدّهبآياتكفروالأنهمالدّهمن

تولواثم،علبهاارغِمواحتىجملةالتوراةأوامرعلىوتمردوا(الغضبهذامن

لولاالسبتبأهلنزلمابهمينزلبأنجديرينصارواحتىذلكبعدعنها

نبوتهبمقامالجهلبهموبلغنبيهمأمرتنفيذفيتباطئواوأنهم،عليهمالدّهفضل

..جادغيرفيههازلأنهربهعنتبليغهبعضفيظنواأن

:(174والعاليالأولالقسمينبينالاتصالحلقة

حلقةبينهماوضعكيففانظربماضيهمحاضرهميصلأنالقرآنوأراد

مِنقُلُوبُكُمقَسَتْثُمَّ):الأولالقسمبهاختيالتيالاَيةهذهفيالاتصال

ذلك!بعلىمن)نقوله741،!قَسوةًافطُأوْكالحِجَارةِفَهِيَذَلِكَبَعلِى

عديهوضعتبذلككأنها،نهايتهتحددولمالقسوةتاريخمبدأحددتكلمة

حتى،السامعخيالفيوالأجيالالعصوريتخطىوتركته،الاستمرارطابع

أنالظنهذايلبثلمثم،الحاضرالعصرعلىبهأشرفقدالحديثأنيظن

:يقولأندون!كالحِجَارةِفَهِيَ)قولهفيالِإسميةالجملةبصيغةقوةازداد

.(كالحجارةفكانت)

لتغييرتوطئةالوصفبهذاقلوبهموصفإلىانتهاؤهكانكيفانظرثم

يصبحفيهالينلاالتيالقسوةمنالحدهذاقلبهيبلغمنفإن،فيهمالأسلوب

عنهالخطاببصرفجديراًويصير،الحكمةعننابياًمعهالخطاباستمرار

شأنفيمعهمالحديثمنالكلامسينتقلوهكذا.سليمقلبلهممنغيرهإلى

أنفسهم.شأنهمفيمعناالحديثإلىسلفهم

:(121-175للبعثةالمعاصريناليهودذكر-2

قبلهاماسَنَنِعلىليستطريفةبجملةالقسمهذافيالكلامافتتح

عجيبانحرفانيكتنفهااستفهاميةجملة،الِإخباريالسردمنبعدهاوما

:(والاَخر.)الأول.القسموقائعمنمضىماكلالذاكرةإلىيعيد:(أحدهما)
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القديمالتاريخينبينهىوتقع.القسمهذاحوادثمنيأتيمالكلالبابيفتح

وأسبابٍمضتأسباببين،المقررةوالنتيجةالمستنبطةالعبرةموقعوالحديث

،.1YO!مِنْهُمفَرِيقكانَوَقَ!لكُميُؤمِنواأنأكَعطْمَعونَ:)تأتي

هؤلاءإيمانفيطامغيطمعقصصناهماكلأبعد:لناتقولالفاءفهذه

ولهم.هذا):تقولالواووهذه؟الملوثالتاريخلذلكالوارثونوهم،القوم

.(..عاملونلهاهمذلكدونمنأعمال

ءمساويمنعلينافيقص،التفصيليمجراهإلىالِإخباريالسردويعود

تبقىلاسبباًعشرينزهاءوأقاويلهمأفاعيلهمومنكراتمنهمالحاضرينأوصاف

فيهيشاركهمكانومابهممختصاًكانمامنهاسواء،إيمانهمفيلطامعمطمعاً

الوثنيين.أوالنصارىمنأوأسلافهممنغيرهم

والتفنيد.الردمنبهيليقبماعليهقَفَّىإلامزاعمهممنزعماًيدعلاثم

كلاميحرفونعلماء:فريقينإلىبتقسيمهم(الوصفهذابدأوقد).

وجهلاء،عليهمحجةيكونلئلاالعلممنعندهممابكتمانويتواصوناددّه

يأتيهالذيوالتلبيصرالتضليلوضحايا،والأوهامالأمانيأسارىهمأميين

يأخذمخدوعمُضَلَّلجاهلُهاأمبماصلاحفييطمعالذيذافمن.علماؤهم

ويقولبيدهالكتابيكتبخادعمُضَلِّلوعالمها،بدينليسماالدينباسم

اددّه.عندمنهذا

غرورهموهوألا،موبقةكلعلىاجترائهممنشأببيان(وثنَّى).

هذايُوسِعأنالنبىأمرولقد.معدودةأياماًإلاتمسهملنالنارأنبزعمهم

المنطقدرجاتعلىالمجادلةهذهفيمعهميتدرجوأن،وإبطالأدحضاًالزعم

المستقيم:والبحثالسليم

.زعمواماعلىالبرهانبمطالبتهمفيبدأيم!

منشيئاًيعرفلاالذيالِإلهىالعدللقانونمخالفتهببيانينقضهثمء

ومن،بعملهرهينءامريكل؟سواءأمامهالخلقبل،لأحدالمحاباةولاالظلم
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به.يُجْزَحسناًأوسوءاًيعمل

كسبواالذينأولئكمنأنهملهممبيناً،عليهمالقضيةبقلبيعارضهثم-

والِإحساناددّهبتقوىالميثاقعليكميؤخذلمأ:خطئاتهمبهموأحاطتالسيعات

ثم؟فاعتديغوالعدوانالِإثمبتركالميثاقعليكميؤخذألم؟فتوليغالناسإلى

جاءمفكلماالشرائعفيأهواءموحكمغ،ببعضوكفرتمالكتابببعضآمنغ

استكبرتم.أنفسكمتهوىلابمارسول

فذَكرَ:(هنَّاتهمسائرذلكأتبعثم).

مقفلة.قلوبهمأنبدعوىالحقحماععنتصامَّهم-ا

أعناقهمكانتأنبعد،غيرهمعلىأنزللأنهالجديدبالكتابكفرهم-2

المشركين.علىينصرهمنبىيدعلىظهورهينتظرونإليهمشرئبة

كافرونأنهممع،وكفىعليهمأنزلبماالِإيمانوهوبواجبهمالقيامدعواهم-3

حبهوأشربواالعجلعبدوامنذشِنْشِنَتهم)1(وتلك،عليهمأنزلبماحتى

قلوبهم.في

ذلكفيأنفسهممناقضتهمثم،خالصةالاَخرةالدارلهمأنزعمهم-4

.الحياةعلىحرصهموشدةالموتبكراهتهم

اللّه.بعلمأنزلإنماأنهمع،غيرهمعلىالكتابأنزللأنهلجبريلعداوتهم-5

.للعهودنبذهمتكرر-6

ظهورهم.وراءاددّهكتابوتركالسحربكتباشتغالهم-7

بهالاستهزاءعلىتنطوى)2(بكلمةالرسولخطابفيألسنتهم8-ليَهِم

وعادتهم.طبيعتهم:شِنْشِنَتهم)1(

.حمقاءأخرىمعانلهاالعربيةفيولكنها،الأدبظاهرهاكلمةوهى!راعنا)قولهى)2(

ولفظ.شريرشقيمعناهاليهودعند(رع)لفظفإن؟منهاقريبةشغكلمةالعبرانيةوفي

-(راعينو)بلسانهمصارالمتكلمينضميرإلىأضيففإذاوالشقاوةالشرمعناه(راع)
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بكثرةإحراجهمنهايرادأو،لهالتعظيمظاهرهاكانوإندينهفيوالطعن

تحذيرقالبفيهذاسيقوقد)قبلمنموسىسُئِلَ؟والمقترحاتالأسئلة

.(الكلمةتلكيقولواأنمنالمؤمنين

وكراهيتهموالمشركينالكتابأهلمنالخالفينوسائرهموأثرتهم-حقدهم9

وله،يشاءمنبنبوتهيختصأندلّهأنمع،غيرهمعلىالوحيينزلأن

منها.خيرأومثلهاأخرىبشريعةويأتيشريعةينسخأن

كفاراً.المؤمنينيردواأنفيمنهمكنيرأ-رغبة.

يتمنونهاأمافي،غيرهمالجنةيدخللنأنهوالنصارىاليهودمنكلأ-زعمأ

.برهانبغير

،شيءعلىالنصارىلي!ست:اليهودبقولأختهافيالطائفتينكلتاأ-طعن2

كلتيهما.فيالمشركينوطعن،شيءعلىاليهودليست:النصارىوقول

الدّه.ذكرمنالمساجدلإخلاءالسعيفيالعلاثالطوائفأ-اشتراك3

إليه.الولدونسبتهمبالدّهالجهلفيأ-اشتراكهم4

واسطةبغيرالدّهيكلمهمحتىبالرسلالإيمانعنالتوقففيا-اشتراكهم5

ملجئة.آيةعليهمينزلأو

أنهموهو،إيمانهممناليأسإلىبأدعاها(الهنَّاتهذهخغثم).

فيهويطمعفكيف،أهوائهماتباعإلىنفسهالرسولتحويلفييطمعون

النطقفيألسنتهميلرونكانواأعلمواللَةولعلهم...وشقوتناضرناأنتالخطابفيومعناه=

اللةفأمر.سضفيماالمفهومبالرمزواكتفا"لنيتهمستراًالعربيةالصيغةمنليقربوهابها

التلاعبسبيلاًالىالمنافقونيجدلاحتى!انظُرْئا)بقولهالرسوليخاطبواأنالمؤمنين

بهايطلبالمستقصيالسائليقولهاكلمة!راعنا)فإنأيضاًأو.وجهينذممطبلفظ

.السؤالمنإكثارهمعنداليهودعادةوتلك.أسئلتهمنهويفرغحتىإليهالمسئولإصغاء

يقولواوأن،السؤالإلىيحتاجوالاحتىالاستماعحسنعلىيحافظواأنالمؤمنيناللهفأمر

.،فىرازأعليهالزيادةلالهيقالمماالتثبتأرادإذاالمتعلميقولهاكلمةوهي!انظُرْئا)
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الذينوهممنهمالعلمفيالراسخينأنحسمبهولكن.كلا؟هُداهإلىامشتباعهم

هموالكافرون،بهجاءالذيالهدىبهذايؤمنونتلاوتهحقالكتابيتلون

.الخاسرون

:،134-1122إبواهيملنمرالمسلمينقدامىذكو-3

أشواكهافيقتلعبالأرضيبدأ،الزارعشأندعوتهفيالحكيمالمصلحشأن

فيهايغرسأوالصالحةالبذورفيهايلقىأنقبلالضارةحشائشهامنوينقيها

الباطلعنفيلويهابالنفوسيبدأالحكيمالداعىوكذلك،النافعةالأشجار

أحدهمافييقومدَوْرَانفهذان.والهدىالحقطريقإلىيوجههاثموالفساد

فيالكلامرأيتقدوأنت.والتحليةبالتكميلالثافيوفي،والتخليةبالتطهير

يسلكونه،الذيالطريقعوحبيانفيالحدّهذاإلىمضىقدإسرائيلبنىدعوة

الحقمنأليس.الأولالدورنهايةعلىأقحتىذلكفيالبيانأوسعقدورأيته

؟يسلكوهأنيجبالذيالسوىالطريقفيبينالثالطالدوريبدأأنإذاً

لنبيهعلّمهالذيوالعلماددّههدىبذكرالسابقالبياناختخكيفرأيتثم

الكتابيتلونالذينوهم،الكتابأهلمنبهإيمانهميُرجَىالذيالفريقوذكر

؟الافتتاحهذاعلىمنهالنفستشرفمطلعاًنفسهالاختتامهذاأليس،تلاوتهحقّ

فيهيتحدثقسم:قسمينإلىمنقسماًالأولالدورفيالحديثرأيتثم

التقابلحسنمنيكونألا.حاضرهمعنفيهيتحدثوقسم،اليهودماضىعن

حاضرهم؟وعنالمسلمينماضىعن.القسمينإلىالثافيالحديثيقسمأن

سلى:فيماتراهماهوذلك

الأولالقسمفيالكلامفسيجري،ومشاكلةمقابلةأتمهوماسترىبل

سننعلىالثافيالقسمفيوالكلام،إسرائيلبنىمعالخطابسننعلىهنا

.سواءالقسمينفيهنالكجرىr،عنهمالتحدث
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أولبهماصدَّراللتينالكريمتينالاَيتينترىأنككلههذامنواأكبر

بمثلالحقاعتناقإلىليدعوهم.هناالحديثأولبهماصدرقدهناكالحديث

نأالأمرأولمنالسامعنفسفيوليتقرر،الباطلاجتنابإلىبهدعاهمما

جديدوبمعنى،الطريقذللثيقابلطريقفيولكن،بدأ؟سيعودالحديث

أنعَمْتُاقِينِعْمَتيَاذكُرواإِ!رْائلَبَنِييما):القديمالمعنىلذلكعدلهو

ئفْ!ىعَنئفْ!نئجزِىلايَوْماًوائَقوا*العَالَمِينَعَلَىفلْتُكمْوأثيعليكُمْ

ابْتَلَىلَراذ-يُنصَرُونهُموَلاففاعةئنفعُهاوَلاعَدذمِنهايُقْبلُوَلاشَيْئاً

.(1221،123،124!..بِكَلِمَاترَبُّهُإِبرَاهيمَ

بأسلوبلا،الصالحالسلفطريقإلىإسرائيلبنىيدعوأنشأوهكذا

قصصيبأسلوببل،فيهمينجعفلمقبلمنجربالذيوالتحريضالأمر

فيوأحفادهوأبنائهالسلامعليهلِإبراهيمالمجيدالتاريخذلكفيهيعرضجذاب

تعظيمهافيالمشركينولاالكتابأهلمنأحديختلفلاالتىالذهبيةالعصور

التىالعذبةالكلمةتلكجميعاًلسانهمعلىمكرراً،إليهاالانتسابومحبةومحبتها

بَنِيهِ،بهامنهمكليوصيوأحفادهأبناؤهفتوارثهاعقبهفيباقيةإبراهيمتركها

.(العالمينربلئةالِإسلام)كلمة

ينسىلا،للناسوإمامتهالسلامعليهإبراهيملتاريخعرضهأثناءفيوتراه

هو.جعله؟للناسإماماًذريتهمنيجعلأنربهبهدعاالتىكلماتهيحكيأن

جعلهالذكطالمعظمالبيتببناءإحماعيلوابنهإبراهيمقياميرويحينتراهثم

إلىتضرعهمايحكىأنينسىلا،لصلاتهموقبلةللناسومثابةآمنأحراماًادلة

يعلمهممنهمرسولاًفيهميبعثوأنمسلمةأمةذريتهمامنيجعلأناددّه

ويزكيهم.

النبيهذاتربطالتىالمتينةالتاريخيةالصلةتلكلتقريروذاكبهذاممفدأ

المبدأصلةبل،فحسبالنسبيةالبنوةصلةلا.الجليلينالنبيينبذينكوأمته
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لقبولتحقيقووجودهم،ذريتهمامنفهم،أيضاًالدينيةالوحدةورابطة

مثابتهما.حجهمفيومثابتهم،قبلتهماوقبلتهم؟مِلَّتهماومِلَّتهم،دعوتهما

الذيناليهودعنالمشرفةالنسبةهذهمثلانقطاعنفسهالوقتفيومقرراً

ولوصيتهمامنحرفونملتهماعنوهمويعقوبلإبراهيمبالبنوةينتسبون

نسبهبهيسرعلمعملهبهبطأومن؟الأدبعنالنسبيغنيفماذا.مخالفون

كانواعمَّاولاتسْئلونَكَسبْتُمْمَاولَكُمكَسَبتْمَالَهاخلتْقَ!أمةتِلك)

.،1341!يَعْملُون

:[162-1351البعثةوقتالمسلمينحاضرذكر-4

إلىالتلوجمنالكلاموخرج،السلفبذكرالخلفذكرواتصل

الصالحةالأمةبتلكالمسلمةالأمةهذهصلة-جلاءٍفي-يقررفأقبل،التصرج

منالأحلامسفهاءيحاولهماعليناويقص،فروعهاأهموفيملتهاأصولفي

المسلمينبدعوتهموذلك،الصلةتلكمنالمسلمينلحرمانوغيرهمإسرائيلنجى

المحاولتينكلتاعلىويكر،أخرىتارةقبلتهمفيوبالطعن،تارةملتهماتباعإلى

.والاسممصالبالهدم

قبلتهبذكرإبراهيمملةذكرفيهامتزجكيفالاَنفالحديثرأيتوقد

المسلمينملةذكرمنهناعليهيُبنىلماقوياًتأسيساًذلككانكيففانظر

قبلتهم.وذكر

نأ-البيانهذابعد-يدعونكمالكتابأهلإن:الملّةشأنفيقال

وعَرِّفوهمحنيفاًإبراهيمملةنتبعبل:لهمفقولوا.نصارىأوهوداًتكونوا

النبيينعلىأنزلمابكلوإيمانبالدّهإيمانوأخهاالحنيفيةالملةهذهفيالأمرجلية

منا،تنقمونركنيهافأكطناصعةبيضاءعقديتناهذه.منهمأحدبيننفرقلا

وهموبنيهإبراهيمفيأم،وربكمربناوهواللّهأفي؟تخاصمونناأيهاوفي
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وَلَكُمكَسَبتْمَالَهاخلَتْقَدْأمةتِلكَ)نصارىأوهوداًكانواأ)1(ماأ

.،1411!ويَعْمَلُونَكَانواعَمَّاتُسْئَلُونَوَلاكَسَبْتُمْمَا

منوجوههمفيالبابوإغلاقلِإفحامهمكافياًوحدهالترديدهذاوكان

منها.ثىءفيالجدالنقبلأنمنأمنعالملةهذهأصولأنتبينإذ،الناحيةهذه

المعظمة(الكعبة)مسألةفيالأخرىمحاولتهمإبطالإلىوشيكاًعنهافانتقل

الصلاة)وأظهرهاالإسلامشعائرأعظمهمابشعيرتينالعمليدورعليهاالتي

إبراهيمباتخاذالدينفيالأصيلالأصلمنلهاماتقررقدوالتي،(والحج

الذينالمجادلينلاسكاتكافياًيكنلمهذاولكن.ومُصَلَّىمثابةًإياهاوإحماعيل

النبوةعلىمطعناًعليهاكانواالتىالقبلةوتركهمإليهاالمسلمينتحولمناتخذوا

تتقررشأنهافيبسطمزيدإلىالحاجةفمَسَّت،المؤمنينضعفاءبعضبهفَتَنوا

عنايته:منالشطريناأكبرإليهايوجهتراهولذلك.الشبهةبهوتُدحَضالحجةبه

التحويلهذاحكمةعنالمتسائلينيجيبأنبدءذيباديءالنبىفيأمرك!

نإ:لهمقائلاً،يفعلعمايُسْئلْلامَنْإلىفيهالأمريردوإباءعزةجواب

الصراطإلىيهديالذك!وهويشاءماإلىمنهااللّهيوجهنا،سواءكلهاالجهات

المستقيم.

،أخرىتارةمعاًويأمرهما،تارةوالمؤمنين،تارةالنبىيأمرأخذثمث!

مكانكلوفي،همحيثالقبلةهذهعلىيثبتواأنمفصلمؤكدأسلوبفي

سفراً.منهيخرجونمكانكلوفي،حضراًفيهيقيمون

بأسرارتعريفمنشاءماالمؤكدةالأوامرهذهتضاعيففيينثروطفقء

اختباراًإلاكانماالوقتيةالقبلةتلكتشريعإنفيقول،والجديدالقديمالتشريع

تشريعوأما،عقبيهعليينقلبممنالرسوليتبعمنليتبينالمهاجرينلإيمان

بها.إلايستقيملاالشا:ول!ت،المطبوعةفييكنلمالقوسينبينما)1(
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القبلةفهى،الجليلةوالمقاصدالبالغةالحِكَمعلىينطوىفإنهالباقيةالقبلةهذه

النبىا"لهاياترضاهاالتيالقبلةوهى،الوسطىالأمةأيتهابكمتليقالتىالوسطى

التيالقبلةوهي،بهاالوحيإلىمستشرفاًالسماءفيوجهكقَلَّبْتَطالماوالمتي

وعناداً،حسداًذلكيكتمونكانواوإنرجهممنالحقأنهاالكتابأهليعلم

يبقىلاالتىالقبلةهيوأخيراً،عندهمنالحقبأنهااددّهيشهدالتىالقبلةوهي

شأنهافيجدالهمينقطعفلنالطالمونأما،عليكمحجةالمنصفينمنلأحد

التضحيةعلىأنفسكموطنوابل،تخشوهملاولكن،لكمعداوخهمبقيتما

فإن،السبيلهذهفيمنكمسيُقْتلمنعلىتحزنواولاواصبروا،اددّهسبيلفي

الباقية.الحياةهوفيهاالموت

فيالتيالشعائرعنصدّاًليسالقبلةهذهفيالجدالأنإلىأومأثمء

إنَّ)الشعائرمنحولهعماصدّكذلكهوبل،فحسبالحرامالمسجدداخل

.،1581المحهِ!ف!عَائِرِمِنوالمرْوَةَالمئفَا

بأهلبالتعريضالقبلةأمراكدمانحوعلىالشعيرتينهاتينأمراكدثمء

اددّهأنزلهمايكتمونولكنهم،إبراهيمتاريخفيأصلهمايعلمونالذينالكتاب

.يعلمونوهمالبيناتمن

***

كيفإسرائيلبنيدعوةفيالقرآنسلكهاالتىالأربعالمراحلهذهأرأيت

.خطوةخطوةمنهامرحلةكلفيساروكيفمرحلةمرحلةرتبها

كيفلتنظر،منهاالأخيرةالمرحلةهذهإلىأخرىكرةالبصرفارجع

مقصدينبيناتصالحلقةوجعلها،مختلفينغرضينلتحقيقهذاموقعهااستخدم

وفيماشأخهمخاصةفيوالمؤمنينللنبياللّهمنمناجاةجملتهافيفهى.متنائيين

منهاطرفكللوَّنَ،طرفينالنجوىهذهجعلولكنه،دينهمأمرفنيعنيهم

.قدِرقدأمرعلىفيهاالمقصدانفالتقى،بهيتصلالذىالمقصدبلون
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حقائقبعضفيأعدائهممقالةالمؤمنينعلىقَصَّبأنبدأهاكيفترألم

عنالشبهةغباريمسحفجعلفيهاتمارواالتىالحقائقهذهإلىوعمد،الإسلام

لتلكنهايةترىلا؟البدايةهذهفكانت.للناظرينبيضاءجلاهاحتىوجهها

.ميدانكلفيالباطلفيهاحوربالتيالطويلةالمعارك

الحقائقتلكعلىالمؤمنينأقداميثبتفجعلالحديثساقكيفرأيتثم

تكونأفلا..آيةماغيرفيبهاالامعتمساكعلىويحرضهم،والعمليةالنظرية

الأسلامتعاليمإلىالمؤمنينهدايةبهيرادبعدهاجديدلمقصدبدايةالنهايةهذه

مفصلة؟

مدتالتي،المتواصلةالنجوىهذهسياقبهتوحيماهوذلكإن..بلى

حتى،رويداًرويداًمعهمالحديثمجرىوحولت.مدأالمؤمنينخطابفي

فرغناقدأن:خفيأنداءًطيهافييسمع،ملياًإليهاععهألقىمنكلصار

طويناقدوأن،وإرشاداًتعليمأالأولياءعلىوأقبلنا،جهادأالأعداءمناليوم

منالأخيرةالصفحةهذهوأن،الأبراركتابنفتتحوجئنا،الفجاركتاب

جيشهسيتلوهاأنتنبيء،الحقكتائبمنطليعةإلاتكنلمإسرائيلبنيدعوة

بياضإلىالليلسوادمنبهاالزمانسيتحولالهدىفجرمنشعاعةأو،الجرار

كانتالتيالاسرائيليةالأشباحتلكمنخالياًأصبحقدالميدانترىألا.النهار

تسمعأوأحدمنمنهمتحسهل.وتهاجمكتهاجهاالباطلظلامفيلكتتراءى

؟.(1)ركزاًلهم

انبعثتقدالإسلاميةالشريعةكسمنالأولىالأشعةهذهترىلاأو

الكبرىفروعهامنطائفةتتبعها،نظريةجامعةأصول:بعضاًبعضهايسوق

الشمستبلغحتىخلفهامنتجيءأنالفروعلسائريأنِألم..العملية

..ضحاها

الضعيف.أوالبعيدالصوتهوالرِكْز:رِكْزاً)1(
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عليناأقبلتأنهافلو.مفصلةالاسلامشرائعلسماعالاَذانتفتحتهكذا

مقتضباً.حديثاًعنهاالحديثحسبناماوسرداًعداًالاَن

بحاجاتوأرفقهاالبيانيةالموازينأدقعلىوُضِحَوقد،القرآنلكن

يقدمأنأرادبلا!هيدبهذامكتفياًالمقصودعلىيهجمأنيشألم،النفوس

لرحلةأهبتهاوتأخذ،البعيدالسفرذلكمنفيهاالنفستستجمشقةيديهبين

يلي:فيمافانطر.الجديدالمقصدذلكإلىأخرى

،177-1631آيةعشرةخمسفي:الثالثالمقصدإلىا!لدخل

والدارالباببينالدهليزبمعابةهي،الكريمةالآياتمنوعشرنَيِّف

:ثلاثخطواتفيالسائريقطعها

.المعبودالخالقوحدةتقرير(الأولىالخطوة)!

.المطاعالاَمروحدةتقرير(الثانيةالخطوة)ج

المطلوبة.والطاعاتللأوامرإجاليفهرس(الثالثةالخطوة)ء

.المعبودالحالقوحدةتقرير(الأولىالحطوة)

سابقهابينإليهاالحاجةأوقاتأشدفيالخطوةهذهجاءتلقد

منكانوالمروةواذصفاوالمقامالكعبةأمرتعظيممنمضىمافإن،ولاحقها

الأولىالوثنيةمعافيمنمعنىبالِإسلامالعهدالحديثروعفييلقيأنشأنه

يومئذكانتالمقدسةالأماكنوهذهسيماولا،والموادالأحجارتعظيمفي

التعظيمهذايتركألافوجب،فوقهاومنحولهامنوالأنصابللأصناممباءةً

وإبعاددفحدونالنفسيةالخلجاتهذهتُتركوألا،وتقييدتحديددون

وجوههموتوجيهإبراهيممقامعندالمصلينقيامأنفيشكيبقىلاحتى

الصفابينوالمعتمرينالحجاحوطواف،بأركانهاالطائفينوتمسح،الكعبةنحو

الأحجارهذهإلىالقلوبتوجيهالِإسلامبهيقصدلاأولئككل،والمروة
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تعظيمبقصدوإنمالشفاعتهاطلباًأولرحمت!ثارجاءًأوبعبادتهاتزلفاً)1(والاَثار

تنزلتالتي،بركتهومطانر!تهمواطنفيبعبادتهأمرهوامتثالالحقالِإله

،النفوسفياصالح!تاأواسكذكرىتجدبدثم،قبلمنالصالحينعبادهعلىفيها

حتى،وسكناتهمبحركاتهمسيوالتأ،آثارهمباقتفاء،القلوبفيمحبتهموتمكين

محورحولتدورواحدةأمةمنهاتنتظموحتى،بماضيهاالأمةحاضريتصل

واحدإلهوإلهكم)وأعاهاالمقاصدأعلىهوواحدمقصدإلىوتتجه،واحد

الصفاوليسالكعبةليسإنه؟..هومنأتدرون،1631!هوإلاإدلا

،1631!الرحيمالرحمن)ولكنه،إبراهيممقامولاإبراهيمليس،والمروة

لاَيات...والأرضالسماواتخلقفيإنم!ونعمةرحمةشىءكلوسعالذي

عذابهيعذبلا:كلهوالبأسكلهاالقوةبيدهوالذي،164أ!يعقلونلقوم

القوةأنالعذابيرونإذظلمواالذينيرىولو)أحدوثاقهيوثقولاأحد

.،1651!والعذابلث!ديداللّهوأنجميعاًللّه

منه.الفراغوقعالذيالمقصدجانبمنهذا

أساساًكانتالخطوةهذهفإنعليهأقبلناالذيالمقصدجانبمنوأما

توجيهاًلتكون،العمليةالأحكامتفصيلفيالشروعقبلمنهابدلاوتقدمة

.الأحكامتلكشأنفيالخطابم!هايُتَلَقىِأنينبغىالتىالناحيةإلىللأنظار

إلايَصْدُرألاوجبإليهوجههوأسلمواحداَسيداًلهعرفإذاالمرءأنذلك

،متفرقونأربابلهكانتومن.يدهمنإلاالتشريعيأخذولاأمرهعن

طاعته،مننصيبهمنهمواحدكلتقاضاهمتشاكسونشركاءفيهوتنازعت

للعرفوأمر،والعشيرةللاَباءفأمر.المطاعالأمرمصادرعليهوكثرت

للشياطينوأمر،والكبراءللسادةوأمر،والمستحدثةالموروثةوالعوائد

الثانية.بالخطوةعززهاولذلك..والأهواء

با.تَقَرُ:تَزَلُفا(1)
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.المطاعالاَمروحدةتقرير(الثانيةالحطوة)

التوحيدأصلمنأنفكما،الإسلامفيالتوحيدعقيدةمنركنوهي

والضروالرزقالخلقبيدهالذيالرحمندونمنإلهاًعبادتكفيتتخذألَّا

تصرفاتك،سائرفيحُكْماًلغيرهتجعلألاالتوحيدأصلمنكذلك،والنفع

أحلَّهماوالحلال،والنهيالأمروحدهبيدهوأن،لهإلاحُكْملاأنتعتقدبل

كفر.فقدحلالهحرَّمأوحرامهاستحلَّومن،اللّهحرَّمهماوالحرام،اللّه

يليقلا،غيرهويُشكَروالرازقغيرهويُعبَدالخالقهويكونأنيليقلاأنهو؟

.)1(غيرهويُطاع3الحاهويكونأن

خطواتِتتبعواولاطيّباًحلالاًالأرفروفيمماكلواالنّاسا!يها)يا

.16811!الشيطان

الواضحوبيانهالقوممطتصريحهفي-اللّهرحمه-درازاللةعبدمحمدالشيخأنشكلا)1(

و)خلاصهمتجردهمفيالربانيينالعلماءبركبيلحق)نما،اللّهأنزلبماالحكمقضيةفيهنا

المُعِزّذهبفيظامعينلا،هائبينغيربالحقصدعواالذين،ويثرعهادلّهلدينللنصح

القضية:هذهيوضحمابعضوانظر.ادلّهالايخشونلا،سيفهمنخائفينولا

القرآنفيشنيعةبأوصافيثرعهالىوالتحامالحكمعنالمعرضينوتعالىسبحانهادلّهوصف.

منها:الكريم

.،44:ا!يةالمائدةسورةأ!ال!فرونهمفأولئكاكّأنزلبمايحكملمومن!:الكفرء

.!اكّبهياذنمالمالد-فىمنلهمشرعواشركاءلهمأم):باكّالشرك*

12:ا!يةالررىسورةأ

،26:ا!يةالكهفسورةأ!أحداًحُكْمِهفييشركولاولىمندونهمنلهمما)وأيضا

أنزلوماإليكأنزلبماآمنواأخمهم-نرعمونالذينإلىترألم):الطاغوتإلىالتحامء

الشيطانويريدبهيكفرواأنأمِرواوتدالطا!وتإلىيتحاكمواأنيريدونقبلكمن

.،06ا!يةالناءصرةأ!بعيداًضلالاًجملهمأن

يصدونالمنافقينوأيتالرسولوإلىالمحةأنزلماإلىتعالوالهمقيلوإذا):النفاقء

.،61:ا!يةالناءسورةأ!صدودأغك

باطقالناسبينفاحكمالأوضفيخليفةجلناكإناداوديا):الهوىواتباعالضلالء

شديدعذابلهمافةسبيلعنيضلونالدينإنالمحةسبيلعنفيُضِفكالهوىتتغولا

.،26:ا!يةعىسورةأ!والحسابيومنسوابما

-،48:ا!يئا"لًدةسورةأ،اهواءهمكعولااكّأنزلبمابينهمفاحكم)وأيضاً
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لفومحكماًادلّهمنأحسنومنل!غونالجاهليةأفحكم):الجاهليةحكماتباع،

.،05:الآيةالما"لدةسورةأ!يوقون

فييجدوالاثمبينهمشَجَرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا):الإيمانانتفاء

.،65:الآيةابساءسورةأ!تسليمأويسلمواضيتمماحرجاًأنفسهم

.،45:الآيةالمائدةسورةأ!الظالمونهمفأولئكالّهأنزلبمايحكملمومن):الظلم

.،47:الآيةالمائدةسورةأ!الفاس!قونهمفأولئكاللةأنزلبمايحكملمومن):الفسق

ليحكمورسولهاللةإلىدُعُواوإذا):ورسولهبالتةالظنوسوءوالرل!ةالقلبمرض

مرضقلوبههمأفيءمذعنينإليهيأتواالحقلهميكنوإن،معرف!ونمنهمفرقىإذابينهم

.!الظالمونهمأولئكبلورسولُهعليهماللهُيحيفأنيخافونأمارتابواأم

.،05-48:الاَيات،الررسورةأ

بينهمليحكمورسولهاللةإلىدُعُواإذاالمؤمنينقولكانإنما):المؤمنينهدىنحالفة

.،51:الآيةابررسورةأ!المفلحونهموأولئكوأطعناممعنايقولواأن

فريقإذابينهمليحكمورسولهاللةإلىدُعُواوإذا):بالباطلوالطمعالمصلحةعبادة

،،94-48:الآيات،انررسورةأ!مذعنينإليهيأتواالحقلهميكنوإن،معرف!ونمنهم

تيقنهمهىواحدةحالةفيإلاورسرلهالدْةإلىآالتحاعنيعرضردأنهمالاَياتفمدلرد

وأهوائهم.الباطللطمعهمعُبَّادالحقيقةفيفهم.لهمبدالحكمأن

عليهألفينامانتبعبلقالواادلّهأنزلمااتبعوالهمقيلوإذا):والمشركينالكناوتفليد

.،017:الاَيةالقرةسورةأ!عتدونولاشيئاًيعقلونلاآباؤهمكانأولوآباءنا

يُدعَونال!بمننصيبأأوتواالذينإلىترألم):الاكراءبهذاوالاضرار،الدينليالاكراء

الناوتمسنالنقالوابا"خمهمذلكمعرضونوهممنهمفرقىيتولىثمبينهمليحكمادلّهكابإلى

.،23:الاَيةعراناَلسورةأ!يفترونكانوامادينهمفيوغرَّهممعدوداتأياماًإلا

!يعلمونلاالذينأهواءتتبعولافاتبعهاالأمرمنشريعةٍعلىجعلناكثم):الجهل

،18:الآية،الجاثيةسورةأ

ونبذاللّهشرعتحكيموجوب)رسالتهفي-اللةحفظه-بازبنالعزيزعبدالشيخوقال

:6ص(خالفهما

شريعتهالىآوتحا،والكثيرالقليلفيحكمهورضىباللْةآمن)ذاالاالعبد)يمانيغلا

لغيرهعابداًكانوإلا،والأعراضوالأموالالأنفسفي:شئونهمنشأنكلفيوحدها

=!الطاغوتواجنبوااللةأعبدواأنرسولأأمةكلليبحناولقد)تعالىقال؟
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ومن،لهالعابدفهووحيهإلىآوتحاوأطاعهسبحانهدئةخضعفمن،36:ا!يةالنحلسررةأ

توألم)تعالىقال؟،لهوانقادالطاغوتعَبَدَفقدشرعهغيرإلىآوتحالغيرهخضع

يتحاكمواأنيريدونقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبماآمنواأكميزعمونالذينإلى

بعيدأ!ضلالأيضلهمأنالشيطانويريدبهيكفرواأنأمِرواوقدالطاغوتإلى

هـ.أ،06:ا!-الناءسررةأ

:13/122تفسيرهفيمحيرابنالحافظوقال

ينكر:!يوقنونلقومحكماًاللةمنأحسنومن،ل!غونالجاهليةأفحكم)وقوله

شر،كلعنالناهي،خيركلعلىالمشتملالمحكماللةحكمعنخرجمنعلىتعالى

منمستندبلاالرجالوضعهاالتيوالاصطلاحاتوالأهواءالآراءمنسواهماإلىوعَدَلَ

يضعونهامما،والجهالاتالضلالاتمنبهيحكمونالجاهليةأهلكان؟،ادلةشريعة

جنكزخانملكهمعنخوذةالمأالملكيةالسياماتمنالتتاربهيحكمو؟،وأهوائهمبآرائهم

شرائعمناقتبسهاقدأحكاممنمجموعكتابعنعبارةوهو(الياسق)لهموضعالذي

مجردمنأخذهاالأحكاممنمحيروفيها،الإسلاميةوالملةوالنصرانيةالبهوديةمن،شتئ

رسولهوسنةادلةبكتابالحكمعلىيقدمونها،مُتبعاًشرعأبنيهفيفصارت،وهواهنظره

ورسوله،اللةحكمإلىيرجعحتى،قتالهيجبكافرفهومنهمذلكفعلومن.اع!طّ

ادلةعنعقللمنحكمهفيادلةمنأعدلومن...محيرولاقليلفيسواهيُحَكِّمفلا

الوالدةمنبخلقهوأرحم،الحاكمينأحكمتعالىأنهوعلموأيقن،بهوآمن،شرعه

هـ.أشيءكلفيالعادل،شىءكلعلىالقادر،شيءبكلالعالمهوتعالىفإنه،بولدها

أحكاممنبعضاًذكرأنبعد)31/128والنهايةالبدايةفيأيضأكثيرابنالحافظوقال

مخالفةكلهذلكوفي:(لقومهالمغوليخانجنكيزوضعهالذيالتشريعكتابوهوالياسق

المنزلالمحكمالشرعترلبفمن.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءعبادهعلىالمنزلةادلةلشرائع

فكيف،كَفَرَالمنسوخةالشرائعمنغيرهإلىآوتحا،الأنبياءخاتماللةعبدبنمحمدعلى

هـ.أالممسلمينبإجماعكَفَرَذلكفعلمن؟عليهوقدمهاالياماإلىآتحابمن

الحديثوعالمالعلياالشرعيةالمحكمةوعضوالشرعيالقاضيشاكرأحمدالشيخوقال

ابنللحافظالسابقالكلامنقلعقب4/731التفسيرعمدةفي...ادلةرحمهالمعروف

محير:

مقتب!ىبتشريعبلادهمفيالمسلمونيُحكمأنادلةشرعفي-هذامع-أفيجوز:أقول

-،الباظلةوالاَراءالأهواءتدخلهبتشريعبل؟الملحدةالوثنيةأورباتشريعاتعن
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تقريرفيمسلكهمننحواًالتشريعيةالوحدةهذهتقريرفيسلكولقد

الِإلهية.حنت

خالفها؟أمالاسلامشرعةأوافقواضعهيباليلا،يشاءون؟ويبدلونهيغيرونه

عهد،العهدذلكفيإلا-تاريخهممننعلمفيما-قطبهذايُبْلَوالمالمسملمينإن

غلببل،لهيخضعوالمفإنهمهذاومع،والظلامالظلمعهودأسوأمنوكان،التتار

علىالمسلمينبثبات،صنعواماأثروزال.شرعتهفيفأدخلهممزجهمش،التتارَالِإسلامُ

لم،ذاكإذآالحاالفريقمصدرهكانالجائرالسىءالحكمهذاوبا"ن،وشريعهمدينم

فما.أبناءهميعلموهولميتعلموهولم،المحكومةالاسلاميةالأعمأفرادصتاًحدفيهيندمجر

.أثرهزالماأسرء

القانونلذاك-الثامنالقرنفي-كثيرابنالحافظمنالقويالوصفهذاأفرأيش

فيالمسلمينحاليصفترونهألسخ؟جنكزخانالِإسلامعدوصنعهاسذيا،الوضعر

فيكانذلكأن:آنفاًإليهأشرناواحدفرقٍفيإلاعشرالرابعاغرنافي،ا!صراهذا

وزال،الإسلاميةالأمةفيفاندمجت،سريعاًالزمانعليهاأقى.الحكاءصخاصةطبقة

صنعت.ماأثر

الاسلاميةالأعماكثرلأن.منهموظلاماًظلماًوأشذَحالأأسواًالاَنالمسلمونكانثم

الذي(الياسق)بذاكأشبههيوالتيللشريعةالخالفةالقوانينهذهفيتندجتكادالاَن

،للاعلامينتسبونناسيصطنعهاالتيالقوانينهذه.الكفرظاهركافررجلاصطنعه

معتنقيإلىأمرهممرذَيجعلونثم،وأبناغآباءًبذلكويفخرون،المسلمينأبناءيتعلمهائم

إلىيدعوهممنويسمون،ذلكفييخالفهممنويحقرون(المحصرىالياسق)هذا

الألفاظمنذلكمثلإلى!(جامدأ)و(رجعياً)وشريعهمبدينمالاستمساك

...البذيئة

خفاءلا،بواحكفرٌهي،الشمسواضهـوضوحالوضعيةالقوانينهذهفيالاْمرإن

بهاالعملفي-كانص-كائناًالإسلاءينتسبكللأحدٍعذرولا،مداورةولافيه

.(نفسهحسيبامرىءكا):،اضفسهامر:فليحذر.إقرارهاأولهاالخضوعأو

ولاموانينغير،بتبليغهاامِرمااجُبلغوا،هياب!تغيربالحقالعلماءفليصدألا

هـ.أمقصرين
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فيالكاملةورحمتهالشاملةالدّهبنعمةالناسإلىتعرفبأن(فبدأها)*

منعليهميحرملمالاختيارسعةفيأنهإذ،للفطرةوملاءمتهاالشريعةسهولة

نأذلكوراءمالهموأحلَّ،خبيثرج!م!كلهاأشياء)1(أربعةإلاالطعام

جعلالاضطرارضيقوفي،الطيبالحلالمنالأرضفيمابسائرينتفعوا

بماغٍغيرَاضطرّفمن)الحرجعنهامرفوعاًمباحاتتنقلبكلهاالمحظورات

الأسلوببهذاوناهيك،1731!رجمغفوراللّهإنعليهإثمَفلاعا!ولا

أفمن.بعبادهالرءوفالربهذالأمرالخضوععلىلهاوحملاًللقلوبتلييناً

دأمرآ)منأم،يطاعأنأحقالخبائثعليكمويحرمالطيباتلكميحل

يهديأفمن؟،916أ!وتعلمونلامااللّهعلىتقولواوأنوالفحشاءبالسوء

.،017!أكدونولاشعيئاًيصلونلا)منأم،يتبعأنأحقالحقإلى

بغيرويبدلهماونهيهأمرهيكغممنوانتقامهغضبهمبلغبتعريفهم(ختمهاثم)*

بطوضمفيلإكلونماأولئك)والسمحتالرشاذلكعلىويأخذونهىأمرما

.،1174!وأليمعذابولهميزكيهمولاالقيامةيوماللّهيكلمهمولاالنارإلا

المطاعمحديثاختياروجهتأملإذاالتقريرهذامنهجفيوالناظر

يعرفماهناموقعهلطائفمنيرىوالحرامالحلالضروببينمنوالمكاسب

بينالفروجبهاوسدت،البيانوثاقبهاشدالتيالوثقىالعروةهوأنهبه

واللاحقة.السابقةخطواته

عماالحديثإليهاسينتقلالتيالفروعتلكأحدالعمليةالوجهةمنفهو

)1(وهي:

.المأكولالحيوانمنالمذبوحغير:المَيْتَةء

.المسفوحالدمأكط:الدم!

الخنزير.لح!،

كانمماذلكونحووالأزلاموالأوثانللأنصابذُبحَماأكط:اللةلغيربهاهِلما،

له.يذبحونالجاهليةأهل
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منهوثم،الجديدالمقصدفيالشروعبقربإشعاراًيعدهاهنافذكره،قريب

بصددها،هوالتيالتوحيدبعقيدةوثيقاًتاريخياًاتصالاًيتصلالاعتقاديةالجهة

فأزلهمالشيطانخطواتاتبعوالماوكتابيينوثنيينمنالجاهليةأهلأنذلك

يطللم،الدّهكحبيحبونهمأنداداًالدّهدونمناتخذواحتىالمعبودتوحيدعن

.العبادةفيالتشريكبعدالتشريعفيالتشريكبابلهمفتححتىالأمدعليهم

عندجعلوابل،حَرَامهاويُحِلونحَلالَهاوالأنعامالحَرْثمنيُحَرِّمونفجعلوا

طُعْمَتهاويستحلون-آلهتهمبأعاءيهتفون-الدّهلغيربهايُهِلُّونأنعامهمذبح

اكبر.والشركوالبدعةالمعصية:ثلاثمفاسدبينفيهافجمعوا،بذلك

فُتِحَبابأولهوكانوالمكاسبالمطاعمفيوالتحليلالتحريمبابوكأن

بعدالقرآنسَدَّهبابأولهوكانولذلك،الدّهإذنبغيرللتشريعالجاهليةفي

لذكرتالياًفيهالحقوبيانعليهوالنصعنهالنهيفترى،اكبرالشركباب

ويونس،،والأعراف،)1(الأنعامكسورةالمكيةالسورفيحتىالعقائد

وغرها.،والنحل

لمجيءعدلاًوقعالتوحيدذكرسياقفيمجيئهأنحسناًهناموقعهزادومما

عظيم،باصليتصلعظيمفرعفكلاهما،إبراهيممِلَّةذكرسياقفيالقبلةحكم

)2(المعاندينوعيدمنهناكبهخغمابمثلشأنهفيالكلامخغكيفترىألا

جعلالإسلامأنكيفترىلاأو؟،174!أاللّهأنزلمايكتمونالذين)

الحرثمنذراًمماطّهوجعلوا):قولهأولهاآيةوعشرينسبعاًالأنعامسورةفياقرأ)1(

زينةحَرممنتل):قولهالأعرافسورةوفي:ا!ياتأ!..نصيباوالأنعام

ور!واخلفبعدهممنفخلف):وقوله،32و31:ا!يتنأ!..لعبادهأخرجالتياطّه

تل):قولهيونص!سورةوفي،916:ا!يةأ!..الأدفىهذاعَرَضيأخذونالكاب

وفي،06و95ا!صأ!...وحلالأحراماًنهفجعلبمرزقمنلكماطةأنزلماأراْيغ

إنما):وقوده،59:ا!يةأ!..قللاثمناًاللةبعهدتشترواولا):قودهالنحلسورة

.،دراز1،-115116:ا!يتنأ!..والدمالميتةعليكمحَرَّم

.،1014!..ا!ةمنعندهشهادةكغممنأظلمومن):هناكتعالىلقولهإشارة2()
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؟.غيرهعنالمسلمبهايتميزالتىالشعائرمنكليهماوالذبائحالقبلةمسألتى

ذبيحتناواصلى،قبلتناواستقبل،صلاتناصلىمن":والصلاةبالشهادةيتميز

.")1(ورسولهاللّهذمةلهالذيالمسلمفذلك

الخارجةالفئةعلىتقتصرلمالبابهذافيبالرأيالتحريمبدعةأنعلى

الأعمعدوىتصيبهمكادتالنبوةعصرفيالمسلمينبعضإنبل.الملةعن

الطعاممنالطباتأنفسهمعلىويحرموا،يترهبواأنهمواإذ،قبلهم

الصبرعلىللنفسوحملاًفيهازهادةبل؟منهااللّهأحللماتحريماًلا،)2(وغيره

هذاالقرآنعليهمفرد.المصممةالعزيمةأوا!ينأوِالنذرمنبضربٍعنها

نأإلىونبههم،وراءهلمامَدْرَجَة)3(يكونلاحتى،إغلاقاَبابهوأغلقالابتداع

الشكر،بشريعةفيهقياماً،لهمأحلَّفيماحكمهعلىينزلواأندلّهتوحيدهمقضيةمن

آمنواالذينايهايا):الصبربشريعةفيهقعاماًعليهمحرَّمفيماحكمهعلىنزلوا؟

.،1172!دردإياهكنغإنللهِواشكرواوزقنامماطيَباتمِنكلوا

لخطابتوطئةولواحقهالأصلبهذاعامةالناسخطابكانكيففانطر

بأركانعامةالناسخطابأن؟،الأحكاممنسيتلوهوبمابهخاصةالمؤمنين

بدعوتهمخاصةًإسرائيلبنىخطابمنتلاهلماتوطئةكانالسورةصدرفيالإسلام

.؟المتعادلالمتقابلالنسقهذامنأحسنترىهل.وقالباًقلباًفيهالدخولإلى

)?(

(2)

(r)

البخاركطرواه!ذش!لياكّتخفروافلا):وتتمته،مرفوعأمالكبنأنسحديثهو

.ri)الصلاةفي

اكل!النبيأزواجبيوتإلىرهطٍثلا"جاء":عليهالمتفىّأنسحديثذلكومن

النبيمننحنوأين:فقالوا،ثقائوهاكا"نهمأخبِروافلما،اءلمل!النبيعبادةعنيسألون

الليلأصلىفأناأناأما:أحدهمقال.ثأخروماذنبهمنتقدممالهاللّهغفرقد؟ع!إّ

أتزوجفلاالنساءاْمحزلأنا:آخروقال.أفطرولاالدهرأصومأنا:آخروقال.أبداً

لأخشاآإفيواللةأما؟وكذاكذاقلتمال!ينأنم:فقالاكلطاللةرسولفجاء.أبدأ

عنرغبفمن،النساءوأتزوج،وأرقدوأصلى،وأفطرأصوملكني،لهآوأتقاللّه

.هالنكاحفيومسلم،6305النكاحفيالبخاركطرواه!منيفليع!سنتي

وطريق.مسلك:مَدْرَجَة
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كيفانظروالنواهىالأوامرسائرلتلقيأهبتهاالنف!رأخذتوقدوالاَن

.والأخيرةالثالثةالخظوةإليهاخطا

الدينيةالشرائعإجمال(الأيخرةالحطوة)

النسق:صنعةمنعجائبفيهاوترى

الجديدوالمقصد،القديمالمقصدبينربطهفيالتخلصحسنإلىانظر1()

كأنهلفظاًجمعهافيفهو..حكماًينفصلانوبه،لفظاًيتصلانبهوجهعلى

ولكنه.المستقبلأولعندوثانيتهما،الماضىآخرعندقدميكإحدىيضع

.الأمامإلىجميعاًقدميكيحولكأنماوالاستدراكالنفىبأداقيحكماًتفريقهافي

.،1771!..ولكنوالمغربالمشرققِبلَوجوهَكمثوَلواأنالبزلشى)

تلك-العباداتمظاهرفيوالجهاتالأماكنتعيينمسألةإن:يقول

يُطلبماكلهىليست-ورذاًنقداًوالمؤالفينالخالفينبالشغلتالتىالمسألة

تشتملالتىالشُّعَبجملةمنواحدةشعبهّهيبل،البرأمرمنبهالاشتغال

الخيرلخصالجامعةكلمةالبروإنما.خصالهجملةمنواحدةخصلةعليها

،الأخلاقوتزكية،الخالقوعبادة،انحلوقمعاملةفي،وعمليةنظرية:كلها

.الصادقونالمؤمنونفليُشْعلجيعهاالخصالفبتلك

يُقبللمأنهكيفالخصالتلكتفصيلعلىأقدمحينإليهانظرثم)2(

فوقبكلمةفتقدم،ولينرفقفيإليهايتدرجأخذبل،واحدةدفعةعليها

الاسلامولشرائعالإيمانلقواعدفهرسبمثابةهى،التفصيلودونالإجال

وآقىوالنبيينوال!بوالملالكةالاَخرواليومبالئةآمنَمنالبِزولكن)

.[1771!..حبهعلىالمال

المطبوعترتيبهاعنبهاعدلكيفهناالإيمانقواعدسردإلىوانظر)3(

الايمان)الطرفينبينيجمعهنافتراه،مرةٍغيرالسورةصدرفيراعاهالذى

.(والنبيينوالكتاببالملالكةالإيمان)بالواسطةوخغ(الاَخرواليومبالدّه
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فأخرَهاتؤخذيدهاوعن،الشرعيةالأحكامتُعرفالوسائطهذهمنلأنذلك

راعىولذلك،حائلوفرعهالأصلبينيحوللاحتىالأحكامتلكبهالتتصل

وثنى،الوحيحملةوهمبالملاتكةفصدَّر؟بينهافيماالواسطةهذهأركانترتيب

هناكومن.الوحيمهبطوهمبالنبيينوثفث.المحمولالوحيوهوبالكتاب

.النبوةطريقعنإليناوصلتالتيالشرائعتلكببياناتصل

***

السورةمقاصدمنالثالثالمقصد

تفصيلاً،الدينهذاشرائععرضفيأ

1A،"2-1781آيةومائةستفط

سلامةعلىالاطمعنانوبعد؟البنيانإقامةتكون،الأساسإرساءبعد

..الداخلفيوالإنشاءالبناءدوريجيء،الخارج

فليبدأ؟وجوهرهالدينروحهيالتي(العقيدةإصلاح)تملقد،نعم

المعاندين،شبهازيلتلقد..وهيكلهالدينمظهرهيالتي(الشريعةتفصيل)

المَحَجَّةوإيضاح،للسالكينالسبيلإنارةإلايبقفلم؟عليهمالحجةواقيمت

فلتتوجه(الايمانحقائق)بيانإلىموجهة،قبلمنالعنايةكانت..أيديهمبين

.(الإسلامضرائع)بسطإلى،الآن

برزخاًوضعتإذ،التحوللهذاالسورةمهدتكيفرأيتفقدوأنت

الاَنتَلَفّثأنكولو..وسياقهاسباقهافيهويلتقيلمالحديثأطرافيربط

ابمعةالاَيةتلك،إليكالبرزخهذاأدفىلرأيت،جانبكإلىيسيرةالتفاتة

ولرأيت؟والعملى،النطركط:بشطريهاالدعوةأصولانتظمتالتي(البرآية)

العملي.الشطرهذاهو،إليكالشطرينهذينأدفى

فهرسفيمَطوياًقبلمنلمحناهالذكط،العمليالشطرهذاأن،الاَنفاعلم
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مفصل.بيانفيمبسوطاً،بلطفيماسنراه،موجز

نظامرسممهمته،المعافيمنجديداًفنّاًسنرى،آيةومائةنَيِّفففي

:الحياةمناحيشتىفيلهموالحلالوالحرامالواجبوتفصيل،للمؤمنينالعمل

،تارةمؤتنفاً)1(بياناًء.الأمةشأنوفي،الأسرةشأنوفي،الفردشأنفي

..الأحكامشعبمنعشراتجملتهفطمتناولاً،أخرىتارةسؤالعنوجواباً

وفطقواعدهأرسيتريثما،البنيانإقامةتأخيرفي:العامةالحكمةهذه

وأسرار،جزئيةحكمورائهامنستبدو،أصولهاأحكمتحتىالفروعتأجيل

وتناسق،بنيتهافيلبناتهاتلاصقإلىينظرالفروعهذهعلىأقبللمن،دقيقة

السابق،الاجمالذلكبينالتقابلوجهفيينظررجعثم،قلافىتهافطحباتها

..اللاحقالتفصيلوهذا

لقد:الجديدةالسلسلة!ىمملهذهالحتماتاستعراضفيفلنأخذ

إعرابهافيمُيزت،!ىخصَرمئض!ة،رأيتكماالبرّآيةخُتِمَت

التي،!صرخلهصكلر..تنويهأ!بشأنهاتنويهاًذلكفكان،تمععِزاً)2(

فيوالصبر،البأساءفيالصبر:شعبثلاثإلىالمذكورةالاَيةشَعَبَتْها

التفصيلدوربُدىءوقدالاَنأنهتعلمفهل..البأسحينوالصبر،الضراء

ئاً.مُبتَدِ:تنفاًمؤ(1)

معطوفةأنهارغمنُصِبَتوقد(البأسوحنوالضراءالبأساءليوالصالر!)جملةهي)2(

التأويلعاسنفيالقاعىقال...!،بعهدهم)والمو!نالسابقةالجملةعلى

علىتنب!أقبلهعماسَئكَهكَئر.الاختصاصعلىنصث!والصابرين):3/393

ذكرت)ذا:علىأبوقال.قبلهماعلىمعطوفالحقيقةفيوهو.ومزتالصبرفضيلة

ذلكويسمىللافتِنَانخولففقد،الإعراببعضهافيفخولفللذماًوللمدحصفات

اهمامومزيدالمذكوراستماعفيترغيبزيادةعلىيدلالمألوفتغعرلأن(قدأ)

للفضاثلجامعاًوجبماومن،للفضائلمبدأوجبمامنالصبركانلما:الراغبقال...بشأنه

المقصد.هذاعلىتنب!أ)عرابهكَئر،بليغأثر!هاوللصبرالافضيلةلا)ذ
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تلكمنبنشرهالسورةتعنيماأول،الثلاثبشعبهاالخصلةهذهستكون

الطيّ:ترتيبعكسعلىتصاعدياًترتيباًمرتباًنشراًستنشرهاوأنها،الخصال

تعلموهل..البأساءفيالصبرثم،الضراءفيالصبرثم،البأسحينالصبر

بالعهودالوفاء:الخصالسائرفيسيتبعنفسهالتصاعديالنظامهذاأن

..؟الدّهسبيلفيوالتضحيةوالبذل،الزكاةوإيتاءالصلاةإقامةثم،والعقود

مفصلاً:البيانإليك

الباءسحينالصبر

سلبىمعنىفذلك،الحربفيوالقروحالجروحعلىصبراًهناتحسبنهلا

عملىجهدفذلك،بالأعداءوالفتكالبطثنفيصبراًتحسبنهولا،استسلامي

والأدبالخلققوةإلىلا،والعصبالعضلقوةإلىمَرَدَّهولكن،حقاًإيجاثط

..")1(الضبعندنفسهيملكالذىولكنه،بالصُرَعَةالشديدليس"

القيم:معاييرفيأوزنهاموازينهومن،أمثلهاالصبرمُثلمنلنااللّهسيختارهكذا

،الانتقامباعثةوراءالاندفاععنلهاكفّاً،البأسحينالنفسضبطهوذلك

العادلوالتكافؤا!اثلحدعندبهاووقوفاً،القتلفيالإسرافعن!اوردعاً

عنالحديثمنيسوقناالمعافيتداعىكانوإذ..،917-اVAالقصاصأ

يجبماببيانالكلامتتميمنايسب،الموتبشَرَفهمعمنالحديثإلى،القتلى

.،182-018الوصيةأبهمبراًلأقاربهالوصيةمنالمحتضرعلى

الضراءفيالصبر

علىالصبرليس:أعلاهاالضراءفيالصبرأبوابمنلناالدّهسيختاروكذلك

الدّهطاعةفيوالخمصةالظمأعلىالصبرولكنه،بإطلاقوالاَلامالأمراض

،الحلالبعضعنالمؤقتالصوممنالحديثوينساق..،871-831الصومأ

والصلةالبرفيومسلم،6114الأدبفيالبخارىرواه:عليهمتفقحديثنمنهذا)1(

.هريرةأرحدثمنكلاهما.ا.والاَداب
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.،أAAأوالحرامالسحتعنالدائمالصومإلى

البأساءفيالمبر

الصبرذلكهوليسهناالبأساءفيالصبرسنرى،نفسهافطهذاوعلى

الصبرولكنه،السماويةوالجوائحالماليةوالأزماتالفقرعلىالاضطراري

التنزيليختارهالذيوالمثال.اللّهسبيلفيلهاإنفاقاًبالأموالالتضحيةعلىالاختياري

يجمعإذ؟جميعاًوالضراءالبأساءفيالصبرينتنلم،)1(مزدوجمثالهناا!يم

تنسولا،202-918الدّهبيتإلىالحجأبالمالوالجهادبالنفسالجهادبين

..الحجإلىالصوممنالحديثبهاانتقلالتىاللطيفةالمعبرةإلىتنظرأنهاهنا

.،1918جميعاًوللحجللصوممواقيتالدّهجعلهاالتىالأهِلَّة)2(مسألةتلك

شئونمنعجيبشأنإلىفيهانشير،يسيرةوقفةهناهابكولنقف

الموضع:هذافيالقرآنيالنسق

بينفصلبل،ولاءًأحكامهبهتتصللم،الحجبذكربُدِىَءيهنأنهذلك

الأعداءقتالفيوالمالبالنفسالجهادأحكامفيآياتبستوحكمهاسمه

..الجديدالمعنىثوبفيغريبةرقعةالجاهليحسبهافاصلة..،1091-591

لهذهمايعرف،القرآننزولوأسبابالِإسلامتاريخيعرفالذيولكن

مجاهدةفيالبأسحينالصبرثناياهفيسيدخللأنه؟الألوانمثلثإنهقلتشئتإنبل)1(

.،دراز591،1-1091اللةأعداء

الشهر.منليلتينابنالقمروهو،هلالجمع:الأهِثَة)2(

جُعِلَتلم:ذلكعنا!الثهنبيمألوا)مرسلاًقتادةرواهماهيهلةالاًومسألة

لصومفجعلها"*!للناسمواقيتهي!تسمعونمافيهااللةفأنزل؟الأهئةهذه

واللَةأشياءفي،دَينهملومح،نسائهمولعِذَة،وحجهمولمناسكهم،ولإفطارهمالمسلمين

مرفوعةشواهدوله،(شاكرط)6703تفسيرهفيالطبريرواه.خلقهيصلحبماأعلم

r،367/?للسيوطيالمنثورالدرفيومرسلة I A،553شاكرط)والطبرى / r

554.
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بينالزمافيالاقترانلمجردلا؟المَحَزّ)1(وإصابةالموقعشرفمنالفاصلة

أداءلأنولكن؟الهجرةمنالسادسةالسنةفيالحديبيةغزوةوبينالحجتشريع

المسلموناحصِرإذ؟يتحققلموأملاً،ينفذلمعزماًكانالعامذلكفيالمناسك

نألولا؟عنهصدوهمالذينبأعدائهميبطشواأنوهمّوا،البيتعنيومعذ

قاتلهممنإلاالحرامالمسجدفييقاتلواألاوأمرهم،بالعدوانالبدءعننهاهماللّه

..الدّهوعدتحقيقمنتظرين،الدّهلأمرمستسلمين،راجعينفانصرفوا،فيه

الحجحديثلإتماممتعطشوهوهناهاالمستمعأوالقارىءفلينصرففكذلك

إليهاوهممكةعنذاكإذالمسلمونانصرفكا.فاصلبعدإليهيعودأنعلى

الاَياتهذهكانتهكذا..قابلعاممنإليهايعودواأنعلى،متعطشون

مرآةالحكيمالقرآنكانوهكذا..الأولىالأحداثلتلكخالداًتذكاراًالفاصلة

،تعبيرهتصرجمنطوراًنقتبسها،لونكلمنالحقائقصورفيهانطالعصافية

الآياتهذهكانتثم.تأخيرهأوالبيانتعجيلفيوأسلوبهنهجهمنوطوراً

يعجلهلا،أستاذهعلىالمتعلمصبرفيعملياًدرساًنفسهالوقتفيالفاصلة

ذكراًمنهلهيحدثحتىقليلاًيتلبثولكن؟حديعهأثناءفيأمرعنبالسؤال

الحجأحكامنرىحتىالانتظاربنايطوللنوهكذا..الموقوتةساعتهفي

الوافيالشافيبالبيانوتروىفتشبع،وظمأشوقعلىذلكإثرفيتجيءوالعمرة

1691-2 . r،.فريضةأعنىالأحكاممنالأولىالحلقةتغالبيانهذاوبتمام

.البأسوحينوالضراءالبأساءفيالصبر

،412-1402استجمامة

يصعدألا،أمرهطاعةعلىنفوسناتربيةفيبناوتلطفهالدّهحكمةوشاءت

الموعظةمنشىءفيهااسترواحةبعدولكن،هذافورنامنالعانيةالحلقةبنا

..بقىماإلىالسبيللهاويوطيء،مضىماعلىالقلوببهايعبت.العامة

.السدادعنكنايةالمَحَزوإصابة،القطعموضع:المَحَز)1(
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التيالخاصةبالموعظةاتصلتأنها،العامةالموعظةلهذهالموقعحصنمنوكان

إلىومطامحهمآمالهمحيثمنالناسقسمتوالتي،الحجحديثبهاخغ

تنسيهلاوفريق،الاَخرةأمرفييفكرولاالدنياخيريطلبفريق:فريقين

منالناستقسمالعامةالموعظةفجاءت،202-1002أخراهمصالحدنياه

فيتضحيأنتباليلاكعة:كمتينإلىالإيثارأوالأثرةخلقمنفيهمماحيث

تضنلاذللشمنالعكسعلىوكعة،البلادوعمرانالعبادبحياةأهوائهاسبيل

الاَياتوتخلص،702-2541اللّهمرضاةسبيلفيبنفسهاتضحيأن

مننفوسهميخلصوابأنللمؤمنينالنصحتوجيهإلى،التقسيمهذامنالحكيمة

بعضهابينتفريقدون،اددّهلأوامربكليتهمويستسلموا،الهوىشوائب

مُعَزِّيَة،عليهاووقفواإليهاهُدُواأنبعدعنهاالزللمنإياهممحذرة؟وبعض

فيالمعللهمضاربة،إقامتهاسبيلفيوالضراءالبأساءمنيصيبهمقدعمالهم

.،214-2581السابقةالأعممنالصالحالسلفبسنةذلك

العامة.بالموعظةالاسترواحةتمتهنا

العمليةالخصالمنالثانيةالخصلةتفصيلفي/!المهل!خهوستكون

بينمنوستختار؟/لؤطءلإلع!دولع!ودومى،البرآيةفيأجملتالتى

مئىدح!رطصلدوروطفوو/حغ!ة:والرعايةبالعنايةأحقهاالعقودهذه

حسنعلىللتدريبالأولالمجالهيالأسرةأليسمت،سرة/لاًش!ق

متىالأمورأليستثم؟والأثرةالأنانيةرذيلةمنالتنزهوعلى،العشرة

الكبير،المجتمعفيبالتدريجاستقامت،الصغيرالمجتمعهذافىاستقامت

..؟اكبرالمجتمعفىثم

القرآنيصعدهل؟الثانيةالحلقةهذهإلىالانتقالسيكونكيفترى

البيانهذاإنكلا؟المتشعبةالمشتبكةالمنزليةالشعونهذهتفصيلإلىتواًبنا

بناالوصولفىسيتلطفولكنه،دفعةًعليهابنايهجملنالحكيمالتربوممط
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الماضية:بالأحكامأوائلها)1(تتصل،والأجوبةالأسئلةمنمعراجعلىإليها

التالية:بالأحكامأواخرها)2(وتتصل،2أA-2151والجهادالإنفاق

..[222-1022المباشرةوموانع،المصاهرةوشرائط،اليتامىمخالطة

الحلقةصميمإلى،ابتسار)4(ولا)3(اقتضابدون،ولينرفقفينصلوهكذا

حكيماً،دمشوراًالزوجيةالحياةشأنفينتلقىحيث،237-1223الثانية

ضطرين:منمؤلفاً

.،232-1223اتصالهاأثناءفيالأسرةشئونيعابمالأولضطره*

.،372-1233وانفصالهاانحلالهاحالفيثشونهايعابمالأخيروضطره*

وانظرنزولهاأمعبابوتعرف،الكريمةالسورةمنالجديدةالحلقةهذهفخذ

عدثم،أخواتهاعنمنفصلةمعينةحادثةفيفُتْياًمنهاقضيةكلكانتكيف

،انتقالأوانفصالمسحةعليهترىأنوحاول،جملةالبيافيأسلوبهافيلتنظر

أنكالاَنمنذواعلم...لحامتكلفأو،لصقلصنعةأثراًفيهتحسأنأو

واحد،عرقفيهايطردواحدةسبيكةإلاأمامكتجدلنفإنك،عبثاًستحاول

..شتىمعادنمنجمعتأنهارغمعلى،واحدماءفيهاويجري

كانهل:نفسكسلثم...البيانفيالهندسىالنظامهذاإلىكرتينالبصرارجع)2(و)1(

وقعلوأو،مادتهمنهااتخذتالتيالأحداثتقعلملونظامهعقديأتلفأنالإمكانفي

عنالسؤالباعثةالقومروعفيتنبعثولمكلهاوقعتلوأو،بعضهاوتخلفبعضها

وبعث،حوادثهمادةفأثار،التنظيمهذاركابفيإذنيسيرالقدركانلقد؟..أحكامها

بيدهالذىأنآمنت:معيتقولأنإلايبقولم.س..بيانهاطلبإلىالنفوسحاجات

براللةتبارك.والأمرالخلقلهالا...القرآنتنزيلبيدهالذىهوهو،الزمانتصريف

.،درازأالعالمين

يكونأندونغيرهكلامفيدخولهثم،فيههوالذكطكلامهالمتكلمقطعهوالاقتضاب)3(

القطع.هولغةوالقضب.والأولالثافيبينوضهيئةتمهيدن،بالأولعلاقةللثالط

أوانه.قبلالأمرلطالتعجلأو،موضعهاغيرفيأو،أوانهاقبلالحاجةطلبهوالابتسار)4(
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المعاني:سيرخطفيشىءكلأولتأمل

العشرهحقبتقريروذلك،الأساسبإرساءالحديثاستهلكيفانظر

2أالزوجيةوالخالطة r)`،أمثالفيا!ينإدخالعنالنهيتلاهكيفانظرثم

قطععلىأو،مستحقهعنالبرمنععلىبالحلفسواء،المقدسةالحقوقهذه

فروعمنفرعبحكمعَقَّبه،وكيف325-1224يوصلأنبهاللّهأمرما

عنالامتناععلىحلفمنحكموهو،الزوجيةبالعلاقةمتصلالمبدأهذا

شعوماالطلاقبأحكامهنامناتصلوكيف،227-2261زوجته

.،..2281وواجباتحقوقمنالطلاق

شعونفي،المنطقيالتدرجوهذا،المعنويالتسلسلهذاأعجبكفإذا

القطعةهذهفييدكلأضعمعيفتعال،ارتجالاًالحوادثارتجلتها،متفرقةكانت

،المتفرقاتهذهبينالتأليففيالِإحكاممبلغفيهتلمس!،واحدحرفعلى

واحد:نسقذاواحداًشأناًصارتحتى

عزمواوإن):الطلاقفتياإلى،الإيلاءفتيامنالنقلةموضعهوذلك

ترىألا،أ*!...يتربصنوالمطلقات*عليممميعاللّهفإنالطلاق

علىمنهالقارممطءيطل،معينوجهعلىالِإيلاءحكمفيالأسلوباديرَكيف

لمالفراقأحكامعنالحديثبعدهجاءفلما؟الفراقباحتمالينذرمتلبدأفق

كانتالِإيلاءحكمخاتمةكأن؟قبلمنلهمهيأمكانهوجدبل،غريباًيكن

جاءتفلما،معهاتشتبكأخرىعروةإلىتستشرف،مفتوحةعروةبمثابة

التقتأنإلاهووما.المنتظرةالعروةتلكهيكانتإبانهافيالطلاقفتيا

وهكذا.طرفاهاأينيدرممطلامفرغةحلقةمنهماوكانتاعتنقتاحتىالعروتان

.واحدأحديثاًالحديثانأصبح

يوماًيُستفتىسوفأنه-عندهمنالقرآنكانلو-محمداًعَلَّممَنْترى

السؤاللهذاسيجدأنهعلَّمهومَنْ؟الطلاقلأحكامالدقيقةالتفاصيلتلكفيما
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ينبغىوأنه،الايلاءحكممعنسقفيسيوضعالجوابهذاوأن،جواباً

،الاَنفيهالاستفتاءوقعالذي،الِإيلاءحكميساقأنكلهالنسقلاستقامة

يُسئلسوفالذيالطلاقحديثإلىأدناهماهوشقيهآخريجعلوجهعلى

هيهات..؟بيانهوقتجاءمتىشكلهإلىالشكلينضملكى،حينبعدعنه

الغيبعالمشأنذلكفإنما،الأعلىالأفقهذاحولالبشرعلميحومأن

...هدىثمخلقهشيءكلأعطىالذي،والشهادة

كلها:وتوابعهالطلاقآثارمفصلة،الجديدافطهذافيالسورةوتمضي

وصداقاً،،وخطةً،واسترضاعاً،ورضاعاً،وخلعاً،ورجعةً،عدةً

.،2371الثانيةالحلقةهذهتمامإلى...ومتعةً

والصلاةالصلواتعلى)حافظوا/لنالفةلخلقةتبدأوهناك

.،274-42381...الوسطى

الحلقتين؟هاتينبينالنقلةتمتكيف:فلننظر

الحلقةبينوالتنفسوالاستجمام،وا!كثالتلبثمنرأينامابمقدارإننا

شبهنقلة،والثالثةالثانيةالحلقةبينذلكعكسعلىسنرى،والثانيةالأولى

إلاباقتضابهىوما،اقتضاباًالناظريحسبهاقد،مباغتةجِدّلفتةبلخاطفة

بدايتها،منذالمعافيقافلةسيرمعناتابعمنأما..السطحيالنطرحكمفي

فيوالصبر،بالعهودالوفاءمن:البرآيةرسمتهالذىالطريقثلثىمعناوقطح

ثلعهإلىمعنايستشرفسوفريبلافإنه،البأسوحينوالضراءالبأساء

اددّه،سبيلفيحبهعلىالمالوبذل،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامة:الباقي

المقدرموضعهاوفيرتبتهافيهناجاءتقدالثالثةالحلقةهذهأنيرىوسوف

الجامعة.الاَيةفيترتيبهاوفق،لها

إليهاالانتقالولكن،ورتبتهاموضعهافيجاءتلقد،نعم:قائلسيقول

بيافي.تمهيدولا،نفسىإعداددونتمقد
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بهاختمتالتىالكريمةالاَيةفي،واقهيدالِإعدادهذاكانبل:نقول

اللّهإنبينكمالفضلتنسواولاللتقوىأقربتعفواوأن):السابقةالحلقة

وقتفيوضعتذهبيةٌمَعبرةتدبرتلوفهذه..،!2371بصيرتعملونبما

المنزلية؟والواجباتالحقوقتفصيلفيالحديثامشطالأنبعدإليهاالحاجة

المسامحةسكونإلى،والخاصمةالمحاسبةضوضاءمنلتنقلنابهاجىءمَعبرة

بناللعروجتمهيداً،أعلىأفقإلىبناصعدوسطاًمعراجاًفكانت؟والمكارمة

الفضلتنسواولا):الكلماتهذهإلىتسمعألا..الأعلىالأفقإلىيلىفيما

يناديالكلماتهذهفيحرفٍكلإن.بينكم..الفضل..تنسوالا!بينكم

شئوننا؟فيليفصل،مافترةًبينناأقامقدكان،مودعحبيبكلماتبأنها

منها؟أهمهوماإلىعنهابناليتحول،أحكامهصحيفةيطويالاَنأخذثم

سووها؟الصغرىالجزئيةالشئونهذه.فيالمُشادَّةدعوا:يطويهاوهولنافقال

؟والعدلالحققانونمنأسمىهوالذي،والفضلالبربقانونبينكمفيما

عليهايتوفربأنأحقهيالتى،الكبرىالكليةالشئونإلىمعىأبصارموحولوا

كفاملقد.نعم،نعم...والقلبالعقلبهايشتغلأنوأحرى،والقصدالعزم

حقوقعنالحديثإلىالاَنفاستمعوا،والولدالزوجحقوقعنحديثاًهذا

:)1(والوطنالدّه

ألا،الصحيحالِإسلامىبمفهومهالوطنحقيقصد-اللةرحمه-المؤلفأنشكلا)1(

هوالمسلموطنأنفالحق.لأهلهوالنصححمايتهوواجبالإسلامىالوطنحبوهو

المسلم.وطنهوالاسلامرايةفيهتعلومكانفكل..عقيدته

فأصبحت،الِإسلامبهدييهتدوالمممنمحميرعنغابالمتزنالطيبالمفهومهذاولكن

له،والولاء،ترابهوتقديس،الوطنحبفيالفناءفيتتمثلجديدةعقيدةعندهمالوطنية

الأديانمنالأخرىالافتراقعواملكلوطرح،لهوالتعصسب،لأجلهوالبغض،فيهوالحب

المباديءأوالِإيمانيةالعقائدكانتإذافمثلاً،الأرضوحدةمعتعارضتإذاوالمناهجوالأجناس

العقائدسوابقكلنبذعندهمفيجب...الافتراقأسبابمنالسلوكمناهجأوالأخلاقية

=التفرقوعواملالمتناقضاتمنخاليأالوطنيينالتقاءيكونحتىوغيرهاوالمباديء
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وأمتصارعةمختلفةقومياتتجمعقدأنهالرأىالوطنيةالدعوةهذهالمنصفتأملولو

رباطلاقامةيكفىلاالوطنيةعلىوالاقتصار،متنافسةومذاهباًأديانأتجمعوقد،متعادية

مصلحىأومنهجيتضادأوعقائدىتنافرحدوثعندسينفصمفإنه..وفعالدائمحقيقي

الممكنمنفليس.حولنامناليوميةوالأخبارالواقعفينراهماوهذا..جنسىأوقومىأو

النشأةحولوعقائدهمالحياةفيومفاهيمهموأفكارهمعقولهممنالناسيتجردأن

علىليتفقوا،أخلاقيةسلوكومناهجمباديءإلىحاجاتهميلغواوأن،والمصيروالواجب

الولاءليقدمواومصالحهمونزعاتهمأهوائهممنيتجردواوأن(الوطنية)واحدمنهاج

بصورةحدودهورسمالوطنتحديدصعوبةإلىهذا...الروابطهذهكلعلىالوطنى

والتغيرللتبدلباستمرارخاضعوهو..بالأمسكذلكليسوطنالمِومهوفما..ثابتة

النفسية.المشاعروحتىبلوالعسكريةالسياسيةوالأحداثالقوىبتبدل

فظهرت،المرةثمارهاالباطلالمعنىبهذاالوطنيةالدعوةهذهآتتقدالشديدوللأسف

إلهأالوطناتخاذشكولاأخطرهامختلفةوصورعديدةآئايىفيوالعامةالخاصةالثقافةفي

..ادلةدونمنيُعْبدُ

:(مصرحبفي)شوقيقولفاسمع

المُجَاباالحَتمَأقابلُعليهدينيلكنتَدُعيتُأفيولو

والمتاباالشهادةَفُهتُإذاوجهيالبيتِقبلإليكأديرُ

(2/145:الوطةالاتجاهاتأ

:يقولحينأو

ربكميُغْضسِبُليسالكِنانةوجه

وجوهَكمالدروسفيإليهِوَلُّوا

ان

اوإذ

تَجعَلوه

فرغخ

اًمعبودجهِهِكو

اًهُجودهوعْبُدُفا

(2/145:الوطةالاتحاهاتأ

يهتف:كاملمصطفىإلىانظرئم

دمىلك..ووجودممطحياتيلك..وفؤاديحبىلك..!بلادى..!بلادي

بكإلاحياةولا،الحياةأنتِفأنتِ..وجَنَافيلُئيلك..ولسافيعقلىلك..ونفسي

،1/84:الوطةالاتحاهات01مصريا

ينادكط:محرمإلىانصحتثم

والصدروالجواغوفؤاديدمىفإنه؟مصرماحب:يسألوافإن

والذعر-والأمنوالفقرلأبنائهاوالغنىالمُبَغَّضوالموتالعيشهى
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والدهرالناسهي،والدنياالدينهىوالرضاال!سخطهي،الجاريالقدرهي

،1198:الوطنيةالاتجاهاتأ

...لمصرونموتلمصرنعي!ق:أمثالمنالإعلاموسائلفيونهاراًليلاًيُسمعماأما

نأمنفأكؤوالسخفالغثاءهذاآخرإلى...مصريا...الوجودفياسمأحلىيا:أو

الإسلامي.العالمكلفييحدثلماأنموذجاًإلامصرليستوبالبم...الحصربهيحيط

نأيمكنفماذا..اددّهدونمنيُعبدإلهاًالوطناتخاذهوهذايكنلمإنبربكليوقل

؟يكون

جميعاً،الناسفيهايشترابعامةإنسانيةعاطفةهىالوطنحبعاطفةفإنوللإنصاف

إليّ،وأحبّكبلل!منأطيبكما"مكةمنمهاجراًخرجعندما!كأ%اللّهرسولقالوقد

لطالألبالطوصححهالترمذيرواه"غيركسكنتمامنكأخرجوفيقوميأنولولا

.8303الترمذممطصحيح

علىالإسلامحَثَّفقد-ونحوهوالوطنيةالقوميةالارتباطاتأصوليلغىلافالإسلام

تتصادمألابشرطهذاكلولكن...المسلمينأوطانوحمايةجميعاًالناسورحمةالرحمصلة

فأما.العامةومقاصدهوأخلاقهوشرائعهالإسلامعقائدمعتتعارضولاالارتباطاتهذه

ويبقىجميعأالارتباطاتهذهفلتنقطع...ذلكمنشىءإلىالارتباطاتهذهجَرتإن

ومتانته.قوتهعلىالإسلاميالارتباط

وعشرتكموأزواجكموإخوانكموأبناؤمآباؤمكانإنقل)تعالىاللّهفاعقول

اللةمنإليكمأحبَّدَرضوذهاومسكنىكسادهاتحيشونوتجاوةاةبرخعموهاوأموال

الفاسقين!القوميهديلاواللّهبأمرهاللّهيأتيحىخربصواسبيلهفيوجهادٍورسوله

تقديمعليهيجبالحقالمسلمأنوحسموضوحٍفيالاَيةتبينفهنا،24:ا!بةالتوبةصرةأ

ووطن.وتجارةوعشيرةقريبمنمحبوبكلعلىادلةسبيلفيوالجهادورسولهاددّهحب

الصلاةعليهمومىأيضاًفعلهثم،والسلامالصلاةعليهإبراهيمالأنبياءأبوهذافعلوقد

عقيدته.هوالمسلمفوطن.المدينةإلىمكةمنهاجرعندما!لم!!اللّهرسولثم،والسلام

حتىيُروَلمأيلهأصللاحديثفهو"الإيمانمنالوطنحب"المعروفالحديثأما

!آ.اللةرسولعنمكذوبٍبسندٍ

لعدةالماضيالقرنفيالإسلاميالعالمفيالباطلالمعنىبهذاالوطنيةالدعوةظهرتوقد

منها:أسباب

-الحروبمزقتهأنبعدالوطنيةفكرةإلىتحولالذيللغربأعمىكتقليد-أ
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دموية.مذابحمنصاجهاوماسابقةقرونلعدةوالطائفيةالدينية

علىالغربتغلبفعندما-خلدونابنيقول؟-الغالببتقليدالمغلوبولع-2

هيالوطنيةأنالمسلمينمنكثيرظن،الماضيالقرنفيالكرىالإسلاميةالدول

الاسلامية.الأمةلأمراضالناجعالدواءستكونوبالتاليالغربتقدمسبب

لتجميععظيمةفرصةالوطنيةأنوظنهم،الطيبةالنياتذوىمنكثيرانخداع-3

وبذلللتكاتفوغيرهموملحدينويهودونصارىمسلمينفيهابماالأمةعناصر

.الاستقلالوتحقيقالغر!طالمستعمرلطردالجهود

بالضعفلشعورهمنتيجة،الوطنيةالدعوةلهذهالإسلاميةغرالعناصرتشجيع-4

نفوسفيالإسلامتمييعفيولرغبتهم،المتميزالإسلاميالمحيطوسطفيوالغربة

الإسلامية.الشخصيةتنمحيحتىأبنائه

وغرمباشرةبطرقودعمهاالإسلامبلادفيالوطنيةالتعصباتلهذهالغرلىالعون-5

منها:مباشرة

الوثنيينللأجدادالتعصبلإحياءفيهاالمبالغوالضجةالآثارعنالتنقيبتشجيع-

للبابليينوالعراقيونللفراعنةالمصريونفيتعصب،لهمالانتماءوتعميقالقدماء

الإسلاميةالاخوةتتفتتوهكذاالوثنيةلعشائرهموالأتراكللفينيقيينوالشاميون

ضائعةشراذم...دويلةمائةالواحدةالأمةوتصروالتعصبالفرقةمحلهاويحل

آكليها.إلاتنفعلا

بالأمجادبالفخرويُملأالقديمالوثنيالتاريخفيُمجد:التاريخكتابةإعادة-

كهمجٍالمسلمونويُصور،الإسلاميبالتاريخالنقائصكلوتُلحق،والأجداد

.صورةأقبحفيوحشيينغزاةٍ

الشعوبوتلتفبهمالناسينخدعكيوتلميعهمالوطنيةزعماءبعضإظهار-

الأثرلإحداثنفيهمحتىأو،الشيءبعضاضطهادهممنبأسولا.حولهم

بهم.الشعوبتعلقمنالمطلوب

تقلصثم،كلهالإسلامىللوطنتعصباًبدايتهفيكانالوطنيالتعصسبأنويلاحظ

بالحدودالضيقالوطنإلىأخيراًانتهىثم،العثمانيةالخلافةتحللأثناءالكبيرالعر!طللوطن

لبنانإلىوانظرفشيئاًشيئاًالآنتضيقالحدودوهذه،للمنطقةالغربيةالدولرعتهاالتي

أحد.علىيخفىلامماوهذاوغيرهاوالعراقوالسودان

=العداء-الهوان-الذلة-التفرقمنأمامنانراهماهيالدعاوىلهذهالنهائيةوالنتيجة
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..اللّهسبيلفيجاهدوا...اللّهسبيلفيأنفقوا...الصلاةعلىحافظوا

جزءهوأم،مسشقلاًأصلياًمقصداًيعتبرهناالصلاةحديثفهل(وبعد)

آخر.صذمن

كرَّةًالبصرنرجعأنبنايجمل،السؤالهذاعنالجوابنحسنلكي

فيفُصِّلتوالتي،البرآيةفيجُمِعتالتيالخصالجملةفيلننظر،أخرى

الذكرعنايةمنحظوظهابينولنقارن،السورةآخرقربإلىبعدهامنالاَيات

.؟نرىفماذا،الحكيم

ويردديعاديزاللا،اللّهسبيلفيوالجهادالإنفاقبفضيلتيالتنويهنرى

حولولا...التاريخيينأعدائهاوبينبينهاوالوئامالسلاممقابل،الاسلامبلادبينالشديد

بالئة.إلاقوةولا

فإذا...ومناهجهموأخلاقهمإسلامهممنالناسلسلخمرحليةحيلةهوإنماهذاوكل

...والاجتماعيةالإيمانيةالروابطتفككتفقطبوطنهوارتبطلدينهولائهمنالمرءانسلخ

الإسلامغيرآخرمبدأأممطاتخاذ:هوالإسلامبلادفيالوطنيةالدعوةهذهمنالنهالقفالقصد

.للشعوروعركاًللحياةمحوراً

تعاطفهأوحبهمنتنبعلاالمسلمينبلادفيالوطنيةللحركاتالغربتشجيعوحقيقة

الوحدةوهوألا،للغربالمرعبالآخرالبديلمنهلعهمنبل،الحركاتهذهمع

أهمعلىتسيطر،عالميةكدولةواحدبنيانلطمعاًالمسلمةالدولهذهوترابطالإسلامية

المعاصرةالحياةشريانوهي-النفطيةالعالمثروةتحتكروتكادالعالميةالمواصلاتطرق

تقيمإلىرتالاستعماريةالسياسةوهذه.وبنبهاوخاماتهاومواردهابزراعتهاغنية-

مبدأويلخصها..الأخرىإثرواحدةعليهايُقضىحتىالإسلامبلادبينالصلةأواصر

.(تَسُدْفرقْ)الشهيربريطانيا

الوطنىالتعصبهذاالغربيشجعبينماأنه-ويتدبريفهملمن-الطريفةالمفارقاتومن

هذانرى،والحضارةواللغةوالتاريخالدينفيالمشتركةالمسلمينبلدانمنبلدٍكلفي

المشتركةالأوربيةالسوقإلىفانظر..ذاتهاأوربافيالوطنىالتعصبهذايدفننفسهالغرب

الأورلىْوالبرلمان،واقتصادهوتجارتهوعملتهقوانينهوتوحيدالأورلىالاتحادإلىوتحولها

منالرغمعلىكلههذايحدث..وخلافه..الكبرىالصناعيةالدولومؤتمر،الموحد

.إ!يفيقومنيعىمنولكن..وجنساًوأصولاًوتاريخاًوديناًلغةًالأوربييناختلاف
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هوبأنهيناديترديداً،تفصيلهوفيإجمالهفي،ومقاطعهالحديثمطالعفي

في-أننافلو..السورةهذهفيالتشريعمن،الأعظموالهدف،الأهمالمقصود

عليهمتتلىوهمالقوموتمعلناوأحداثهاالبيئةتلكتمثلنا-الِإسلوبهذاضوء

المالي،المزدوجللجهادثابتاًمعسكراً!ثلنا،وأحكامهاالسورةهذهشرائع

شأنعنهيعزبلا،حريصاًيقظاًقائداًالمعسكرهذارأسعلىوقثلنا،والبدني

وإرشاداتهأوامرهعليهميلقىيفتأولا،وعامّهاخاصّها،جنودهشئونمن

رجع،الوقتيةالعارضةنوازلهمفيإفتائهممنفرغ،كلماالشئونتلكمختلففي

..الرئيسيةمهمتهمشأنفي،العتيدمجراهإلىبالحديث

ترىأنعجباًعندكيكونفلن...عينيكأمامالجنديةاللوحةهذهضع

كانبساطهأنذلك،الشئونتلكإثرعلىالاَنيبرزالجهادشأنفيالحديث

زالأنبعدذكرهplcفإذا،قائمةدائماًكانتداعيتهوأن،منشوراًأبداً

عنيُسئلفلا،وسجيتهأصلهعلىيجىءفإنما،الوقتيةالشواغلمنحولهما

...عِلَّته

،الصلاةبشأنالاَنسيفتتحالحديثّأليسإ!الجهادشأن..؟نقولماذا

.؟الجهادبشأنلا،الوفاةوعدة

،الجهادشأنإلىالآنيعودالحديثإن:نقولمانعنىونحن،نقولبل

،مجاهدونهمحيثمنالمجاهدينإلىيتوجهوغيرهابالصلاةهناالخطابوإن

الصريمالأمرإليهميوجهأنقبل،نفسهالجهادموقفيثيرهاالتىالمشاكلليحل

..بالقتال

رخصةالجهاديكونألا:الحربفيالصلاةمشكلةالمشاكلهذهفأول

تأجيله؟فيأوالواجبهذاإسقاطفي

سلمفيلا،تأجيلهافيولاالصلاةتركفيرخصةلا:العزيزالكتابيجيبنا

،YrAأ!الصلواتعلىحافظوا):خوففيولاأمنفيلا،حربفيولا
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فإن):وهيئتهاالصلاةصفاتفي:واحدشىءفيالخوفعندالرخصةوإنما

تكونوالمماعَفَمكمكمااللّهفاذكرواأمنتيفإذاركباناًأوفرجالاًخفتي

عددمنوعُدَّة،العدوعلىمعنويةقوةنعلم؟والصلاة.[9fl]!تعلمون

نأقبل،المجاهدينأرواحبهاتزودأنالحكمةمنكانجرملا.النصر)1(

ءمساويمنللنفسطهرةنفسهالوفَفيوالصلاة.صريحاًأمراًبالقتاليؤمروا

كانجرملا.الدنيا)2(حطامعلىوالحرصالشحدنسمنتنقيها،الأخلاق

والتكارمبالتساعأمرتنااقي،الاَنفةللوصيةدعامةلجهاكذلكالحكمةمن

وغذاءدواء:الفائدةمزدوجالصلاةحديثوضعكانهكذا..المعاملاتفي

فيلأنه؟الفائدةمثلثإنهقلبل.جميعاًالوراءوإلىالأمامإلىينظر،معاً

الآيةإلىكذلكينظربل،وحدهاالاَنفةالاَيةإلىينظرلاالخلفإلىنظره

..)3(الجانبهذافيإجمالهاليفصل،الجامعة

2(

3(

.،درازأ4والملاةبالصبرواسحينوا):اللّهقالهكذا

.(درازأ!..المصلينإلامنوعأالحيرمسهوإذا):الإنسانوصففياللّهتالوهكذا

وأدركت،الجديدالمعنىإلىالقديمالمعنىمنالانتقالفي،التلطفهذاحسنفهمتإذا

عنكزالتفقد،واللاحقةالسابقةالمعالطبهاتناسقتالتي،الهندسيةالأوضاعهذهجال

النقلةإلىالنقلةهذهقِسْناإذاأنناغير..الصلاةحديثإلىالانتقالفيهناالاقتضابشهة

سريعأ؟التحولوهذا،قصيرأاقهيدهذانرىألسنا،والثانيةالأولىالحلقتينبينالسابقة

عليهاتفرضهالذكطالسريعالتحوللهذاخفيفةرجةتدركهاهناسيرهافيالنفسأليست

.؟قائدهاحركة

بهذهنحسأنلناالخيرمنوأن،مقصودةسرعةهذهأن-الدّهعفمك-فاعلمألا

النفوستربيةفيعميقاًمغزىلذلكفإن؟السريعالتحولذلكأثرمنالخفيفةالرجة

الواجبنداءحمعإذا،المؤمنعليهيكونأنيجبمالناتصورالنقلةهذهإن...المؤمنة

شأنليسإنه:يناديناالحكيمالأسلوببهذافكأننا.الحياةمعركةفيمنهحكوهوالروحي

شأنهو!)نما،والولدالاْهلمشاغلفوقبروحهللتساميمعالجةكبيرإلىيحتاجأنالمؤمن

قائلأ،الاْقدسالنداءذلكتلبيةإلىليسرع،فورياانتشالاغمرتهامننفسهينتشلأن

عنجنوبهمكمجافى):المؤمنينشأنهذانعم.(!لرلىأتعبددعيني):كلهاللدنيا

.(دراز16،1:الآ*الجدةمورةأ!..وطمعاًضفاًربهميدعونالمضاجع
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وعلىنفسهعلىمخافة:مخافتانالأقلعلىتشغلهالحربفيوالجندي

الضياعمنأهلهعلىومخافة؟الهزيمةأوالموتأخطارمن،معهالمجاهدين

الخافتين:كلتاقلبهعنيطردالكريمالبيانانساقلذللش...قُتللووالعَيْلَة)1(

كاملاًحَولاً)2(تُمَتَّعْبأن،زوجهاماتإذا،للزوجةالدّهوصىفقدأهلهأما

منعيناًفليقر.يُنسىلاالمتعةفيحقلهاسيتقررمطلقتهوكذلك،بيتهفي

الموتيطلبالذيأنفليعلمالموتخوفوأما،242-1024الناحيةهذه

حذرألوفوهمديارهممنخرجواالذينإلىترألم):الحياةلهتُوهبقد

فإذ،الهزيمةخوفوأمما.2431،*!وأحياهمثمموتوااللّهلهمفقالالموت

،وظك1924!الّهبإذنكيرةًكعةًغلبتقايلةٍكعةٍمِنم):اللّهبيدالنصر

،.yar-2461المرسلينفيالدّهسنة

أرواحهمزودتأنبعد،المجاهدينقلوبعنكلهاالخاوفأبعدتهكذا

العليا،الأوامرلتلقي،كاملنفسياستعدادعلىأصبحواوهكذا،التقوىبزاد

وأنفسهمبأموالهمالدّهسبيلفيبالجهادصريحاًالأمرإليهمفليصدر

حينأقدامهمتعبتالتى،التاريخيةالعِبَرلهمولتصل.،)3(1244-245

الفقر.:العَيْلَة(1)

:مشهورانقولانالآيةهَذهفيللمفسر-ش)2(

واجبة.لامندوبةوصيةأخهاأحدهما،

التي،2أالسابقةبالاَيةنسختثمسلامالٍاصدرفيواجبةكانتأخهاالثافي*

آيةأنعلىمبنيالقولينكلاأنوواضح...ا!ثرلاوعشرأشهرأربعةتربصتوجب

المعنىهذاإليناأوحىالحكيمالسياقولكن...عامةالأزواجعلىحكمهايسريالحول

علىالمجاهدينزوجاتجهافضلتخصوصيةكانالكاملالحولتربصأنوهو:الجديد

.،درازأأعلمواللّه.القاعدينزوجا!

المركزموقعالمقدماتمنتقعفيهالنتيجةأنهناالقرآنأسلوبفيالبيانيةالطرالًفمن)3(

ترىألا.المشهورالتعليمىالأسلوبشأنهوكاالخطمنالطرفموقعلا،الدائرةمن

وبواعثه:بدعالًمهكليهماجانبيهمنأحيطقد،1244اللّهسبيلفيبالقتالالأمرهذا

الموضع=هذايخصلاالطريفالمنهجهذاأنعلى..؟بعدوتفصيلاً،قبلإجالاً
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.،253-1246النصرفيأملاًتزيدهموالتي،البأس

الجهادوليس،بالمالوجهاد،بالنفسجهاد:جهادانقلنا؟والجهاد

ويقوي،الأمةعنيرفهماكلفيبذلههوبل،الحربشئونعلىوقفاًبالمال

..الملةحمىويحمى،الدولةشوكة

فيثم،1244قصيرةآيةفيالدعوةمنحظهبالنفسالجهادأخذولقد

قصيرةآيةفيحظهبعضبالمالالجهادوأخذ.،253-1246محميرةآيات

نرىوهكذا.كذلككعثرةآياتفيحظهتماميأخذأنالعدلفمن،1255

تارةالشدةبطابعمطوعاً،قسطهاالاَنتأخذإليهالدعوة

لاَدابالمفصلالتعليموطابع[1261تارةاللينوطابع،)1(542-026]

.،274-1262أخرىتارةالبذل

الفضائلأحمىهيالتي،والِإيثارالتضحيةفضيلةمنالحديثينساقثم

)1(

قولهتدبر..العزيزالكتابمنكثيرةمواضعفيمبثوثةشواهدهستجدفإنك؟القرآنمن

ل؟فإن،3:الآية،الما!لدةسورةأ!دينكملكماكملتاليوم):المائدةسورةدطتعالى

،والأسرة،الفردبإصلاحالكفيلةالنظمكلعلىوروحيأمادياًباشمالهالإسلاميالدين

بقيةأما.يسيرطرفإلاقبلدلائلهمنيذكرلم،العامةوالإنسانية،والدولة،والجماعة

...المذصرةالسورةمنالعاشرةالاَيةتمامإلىذلكإثرعلىحباتهنوتفقدالبرهان

سورةأ!واحدإلههوإنمااثنينإفينتتخذوالا):النحلسورةفيتعالىقولهوانظر

فيالوحدانيةودلائل،التدبيرنيالوحدانيةدلائلبينوسطاًجاءفقد،51:الآيةالنحل

لكلتبيانأال!بعليكونزلنا)نفسهاالسورةدطقولهوتأمل...والإحسانالإنعام

أصولتبيينوقبل،العقيدةأصولتبيينبعدجاءفقد98،:الاَيةالنحلأسورة!يثيء

القضية،هذهصدقعلىالبرهانيتألف،واللاحقالسابقجملةومن.العمليةالفضيلة

.،دوازأ...شىءلكلتبياناليهع!ابأنوهى

فيهيغنىولا،فداءفيهلحذللايوممنللبخلاءشديدتحذرالسبعالآياتهذهففي

يتعلقشبهةكلبمحوالمعنىلهذاتأكيدثم؟الشافعينشفاعةفيهتنفعولا،خليلهعنخليل

حقيقةعنريبةكلورفع،اللةلغيرونفوذسلطانكلونفي،الشفعاءعلىيعتمدمنبها

لأحد،زلفىولارياءلا،سليمةوعقيدةإيمانعنالبذلليكونكلهوذلك...الدينيوم

.،درازأالأحدالواحداللةلوجهابتغاءولكن
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أحط،المقابلالطرففيهيالتي،والاستئعارالجشعرذيلةإلى،الاجتماعية

الضعيف،حاجةفيهاتُستغلالتي،الربارذيلةأعني)البشريةالمعاملاتأنواع

هذاوكان،927-1275(دمذلهالذيالمعروفثمنالمحسنفيهاويتقاضى

الضمائرحكمفيقيمتهمابينالافتراقلمدىإبرازاًالبيانفيبينهماالاقتران

الحية.

الحدفيالقسطميزانالقرآنيقيم،المتباعدينالطرفينهذينوبين

ينتقصلاكلهمالهبرأسالمطالبةفيسلطاناًالحقلصاحبجاعلاً،الأوسط

سوءمنيحذرناأنهغير.1927،!لطمونولائظْلِمونلا)شيءمنه

الحسنيين:إحدىفيهمنتخذأنفيامرنا؟المعسرينبإزاءالحقهذااستعمال

وأفضلاأكرموهذه.الدَّ-كأعننهائياًلهمالتنازلوإما،الميسرةإلىالانتظارإما

،.YA)028-أ!تعلمونكنتيإنلكمخيزثصَدَّقواوأنم!

القناعةطابعوهو،القرآنيالتشريعهذافيالبارزالطابعكانولما

مالوربما،المالأمرفيالتهاونمنشيئاًالنفوسإلىيوحيقد،والسماحة

والرِّهَان)1(الذينآيتاجاءت،وتثميرهحفظهفيالتفريطإلىبها

للمؤمنينوتصوغان،التوهمهذانفوسناعنتدفعان،-2821283

بمختلفوتوثيقهاوضبطهاالحقوقحفطفي،المدنيةالدسانيرأدقهودستوراً

التوثقإلىسبيلاًيجدلمفمن..الوجوهأحسنفيلإنفاقهاتمهيداً،الوسائل

الذىفليؤد)وأمانتهذمتهإلىعميلهيَكِلَأنإلاأمامهيبقولم،مابوثيقة

.،2831!أمانتهاؤتمن

هيالتي،المثلىالقاعدةبهذه،السورةمنالعمليالشطرخغوهكذا

أهلمنالدّهجعلنا،والأمانةالصدققاعدةأعني،شريفةمعاملةكلأساس

آمين....والأمانةالصدق

***

.،درازأالقرآنفيآيةأطولهيالذينوآية(0)
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السورةمقاصدمنالرابعالمقصد

ل!عثالذ!الدينيوالنازعالوازعذكرأ

.،نحالفتهاعنويعصمالشرائعتلكملازمةعلى

12واحدةآيةفي At،

أرادالذيالحدعتد،التفصيليةالأحكاممهمةانتهت،السابقةالاَيةفي

وهو،الدينيةالحقيقةمنالثافيالشطرخغوبها؟السورةهذهفيبيانهاددّه

وما1221الاَكطفيالاعتقاديشطرهاأرسىأنبعد؟العمليشطرها

.،بعدها

:الاَنحتىالبيانتناولوهكذا

.الِإيمانحقائق-ا

.الإسلامائعء-2

؟الأركانهذهفوقشىءالدينبنيانفيبقيهل

..الكبرىوحليته،العلياذروتهبقيتلقد؟نعم-

الرسالةصاحبفسره؟وهو؟الاحسانبقي..والإسلام..الإيمانبعد

تستشعروأن،)1(شأنككلفياللّهتراقبأن،عليهوسلامهاللّهصلوات

،يومذات!!اللَةرسولعندنحنبينما":قالعنهاللةرضيالخطاببنعمرعن)1(

السفر،أثرعليهيُرَىلا.الشعرسوادفديد،الثياببياضثديدرجلعليناطلعإذ

كفيهووضع،ربهيهإلىربهتيهفأسندعداالنبيإلىجل!رحتى،أحدمنايعرفهولا

نأالإسلام:!!افهرسولفقالالإسلامعنأخبرفي!محمديا:وتال.فخذيهعلى

وتصوم،الزكاةوتؤقي،الصلاةوتقيم،اللةرسولمحمداًوأنافةإلاإلهلاأنتشهد

عنفأخبرفيقال...صدقت:قال.شيلاًإليهاستطعتإنالبيتوتحج،رمضان

=بالقدروتؤمن،الآخرواليومورُسلِهوكُبِهوملالكتهبافهتؤمنأن:قال.الإيمان
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ذاتعلىحتى،لكلمحاسبتهتستعدوأن،وإعلانكسركفيلكمشاهدته

ولا،مؤمنكلبهالوفاءيطقلاعزيزمطلب..نفسكودخيلة،صدرك

هذالعزةوكأنه..المتقينمنالصفوةصفوةحماهحوليحوموإنما؟مسلمكل

بهاتوجالتي،الواحدةالاَيةهذهفياليتيمةدُرَّتَهاللهُصانونفاستهالمطلب

.(284أاللّه!وبهيحاسبكمتخفوهأوأنفسكم!ماتبدواوإن)السورةهامة

الحاتمة

الشاملةالدعوةلهذهاستجابوابالذينالتعريففيأ

وعاجلهم،آجلهمفيلهميُرجىماوبيان،المقاصدلتلك

YA1أاثنتينآيتينفي - YAo،

جميعها:بعناصرهوألَّم،،كلهاالدينأركانالبيانتناولوقدوالاَن

صحيفته،طيإلاالحديثتمامبعديبقلم؟والإحسان،والِإسلام،الِإيمان

.؟ختامهوإعلان

ختامها؟أعلنوكيف،السورةهذهصحيفةطويتكيفتعرففهل

لنرى؟البقرةسورةبهاافتتحتالتيالخمسالاَياتإلىبذاكرتنالنعد

هكذاالطرفانيتعانقكيفثم؟الخاتمةهذهمعالمقدمةتلكتتجاوبكيف

حقاً،سورةهيفإذا،السورةبهذهيحيطمحكمسورقوسيهمامنليلتحم

،تراهكأنكَاللهَئعْبُدَأن:قال.الإحسانعنفأخبرلي..عحدقت:قال.ويث!زهخيْرِه-

إف)):اعلمضال!هرسولقالالحديثنهايةوفي."..يراكفإنه،تراهتكنلمفإن

.1(دينكميعفمكمأتام.جبريل

وفي،05الإيمانفيهريرةألمطعنالبخاريورواه،أالإيمانفىمسلمرواه

.4777التفسير
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..مُسَوَّرةمحبوكةبنيةأي

أهلبأنهمأمرهاويطيعبهاسيؤمنلمنكريماًوعداًالسورةمطلعيكنألم

؟الفلاحوأهلالهدى

تحدثناأنالاَنننتظرإننا،بلى؟الوعدهذاصدىالاَننترقبألسنا

ذلككانإنمنهاننتظرثم،أحدهداهااتبعوهل،أحدبهاآمنهل:السورة

.،واتبعاستمعمنجزاءعنتحدثناأن،وقعقد

:السورةمقطعسيكونوهكذا

ربهمنإليهأنزلبماالرسولآمن):دعوتهانجاحعنبلاغاً)1(

.(1285!وأطعناممعناوقالوا..والمؤمنون

كسبتمالها):اتباعهافيوسعهابذلتنف!ىلكلبوعدهاوفاءً)2(

.[41286اكيسبتماوعليها

إذنفليبسطوا.المهعدينهؤلاءأماممصراعيهعلىالأمللبابفتحاً)3(

القومعلىفانصرنامولاناأنت..ربنا..ربنا..ربنا):مبتهلينأكُفَّهم

.(1286!الكاون

خطوطهااتجاهأعرفت:كثرتهافيوحدتهاأرأيت..البقرةسورةهىظك

وارتفعت،يمسكهاملاطٍغيرمنلبناتهاالتحمتكيفأرأيت؟لوحتهافي

وأحشائهاوصدرهارأسهامنانتظمكيفأرأيتتسندها؟عمدٍبغيرحماؤها

خليتها،فيذرةكل.حيةصورةأ!لبل...دُمْيةأحسنأقوللا،وأطرافها

ينادي،جسمهفيجهازوكل،جهازهفيعضووكل،عضوهافيخليةوكل

النفوسمُرَبِّىرسمه،مرسومجامعلخطٍوفقاً،المقسوممكانهأخذقدبأنه

نألوفتالدّه..وحاديهاالأرواحومرشد،وهاديهاالعقولومُنَوِّر،ومزكيها
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،معجزةالصورةهذهعلىأشتاتهاجمعلكان،نزولهاتمامبعدرُتِّبتالسورةهذه

رتبتهفييوضعكان-السورسائرفيالنجومكسائر-منهانجموكلفكيف

لمماكانوهكذا،لحلولهانتنلاراًمكانهلغيرهيَحْقظوكان،نزولهفورمن

اختُصتوقدكيفثم.؟ينزلأنقبلالموقعمحددالرتبةمعروفمنهاينزل

بعضأوبعامنزولهاقبللانجومهامواقعحددتبأنهاالمنجمةالسوربينمن

؟أعوامبتسعةبل،عام

تربيتهأساليبوفي،معجزاتتعبيرهبلاغةفيللقرآنكانتلئنلعمري

،معجزاتالخالدةتشريعاتهوفي،معجزاتالصادقةنبوءاتهوفي،معجزات

،ومعجزاتمعجزاتوالكونيةالنقسيةالعلومحقائقمناستخدمهماكلوفي

.!المعجزاتمعجزةلهوالوجههذاعلىآئهترتيبفيإنهلعمري

**!ي

محمدالشيخلمؤلفهالعظيمالنبأكابمنالأولالجزءتعالىاللّهبحمدتم5

الّه.رحمهدرازالّهعبد

عُثِرالأولللجزءمكملةغطوطاتوهوالثاليالجزءاللّهشاءإنويليه5

الّه.رحمهالشيخهكبةفيعليها

وتوفيقه.اللّهبمشيئةللطبعإعدادهاويجرى
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والمراجعالمصادر

الكريم.القرآن:أولاً

نياًالتفالمير:

.حوىسعيد:التفسيرفيالأساس

.م8591هـ-5014الأولىالهلعة،السلامدار

الشنقيطي.الأمينعمد:بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء

791هـ-1386طبعة،مصر-المدفيمطبعة iم.

.عالث!وربنالطاهرعمد:ال!فسيرمنوالتنويرالتحرير

للنشر.الجماهيريةالدار-للنشرالتونسيةالدار

.الطبري:(القرآنآيتأويلعنالبيانجامع)الطبريتفسير

العالثةالطبعة،مصر-الحلبىالباثطمصطفىومطبعةمكتبة

.م6891هـ-3881

.الطبري:(القرآنآيتأويلعنالييانجامع)الطبريتفسير

شاهز.محمدوأحمدمحمود:وتخرجتحةيق

.م9691العانيةالطبعة،مصر-المعارفدار

كير.ابن:العظيمالقرآنتفسير

البنا.إبراهيممحمد-عاشورأحمدمحمد-غنيمالعزيزعبد:تحقيق

مصر.-الشعبدار

القرطبي.:(القرآنلأحكامالجامع)القرطبيتفسيو

البردوفي.العليمعبدأحمد:تصحيح

العانية.الطبعة،بيروت-العرثطالتراثإحياءدار
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.الرازي:الكبيرالتفسير!

.م0991هـ-1411طبعة،بيروت-العلميةالكتبدار

رضا.رشيدعمد:المنارتفسير!

العانية.الطعة،بيروت-المعرفةدار

السيوطي.:بالمأثورالتفشرفيالمتتورالدر!

.0991rهـ-1411طبعة،بيروت-العلميةالكتبدار

الألوس!.:المثافيالسبعوتفشرالمعافيروح!

.بيروت-العروالتراثإحياءدار

.الجوزيابن:العفسيرعلمفيالمسيرزاد!

.م8491هـ-4014العالثةالطعة،الإسلامىالمكتب

شاكير.عمدأحمد:التفشرعمدة!

.م5791هـ-3771طبعة،مصر-المعارفدار

قطب.سيد:القرآنظلالفي!

91.هـ-0014التاسعةالشرعيةالطعة،الشروقدار Aم.

الزنحشرممي.:التنزيلحقائقعنالكشاف!

أحمد.حسينمصطفى:وضبطترتيب

91هـ-7041العالثةالطعة،الةاهرة-للتراثالرياندار AVم.

ااب.:التاورمحاسن!

الباقي.عبدفؤادمحمد:وعنايةتخرج

الأولىالطعة،مصر-(الحلبىالباوعيسى)العربيةالكتبإحياءدار

.م5791هـ-1376

الأصفهافي.الراغب:القرآنألفاظمفردات!

.داوديعدنانصفوان:تحقيق

.م2991!2411الأولىالطبعة،بيروت-الشاميةالدارمع،دمشق-القلمدار
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قرآنية:علوم:ثالثاً

السيوطي.:القرآنعلومفيالإتقانء

إبراهيم.الفضلأبومحمد:تحقيق

.م7491طبعة،مصر-للكتابالعامةالمصريةالهيئة

السيوطي.:النزولأسباب*

طبعة،مصر-(الحلبيالبالمطعيسىفيصل)العربيةالكتبإحباءدار

.م8691

.الواحدي:النزولأسباب*

.الحميدانالمحسنعبدبنعصام:وتدفيقتخرج

.م1991هـ-1411الأولىالطعة،بيروت-الريانمؤسسة

الباقلافي.:القرآنإعجاز*

صقر.أحمدالسيد:تحقيق

الخامسة.الطعة،مصر-المعارفدار

الوادعي.صداديبنمقبل:النزولأسبابمنالمسندالصحيح*

مصر.-السنةأهلدار(السلفيالمكتب):توزيع

كير.ابن:القرانار*

طنطا.-الصحابةمكتبة

النسالق.:القرآنفائلء

،/،03حمادهفاروق.د:تحقيق

هـ-0014الأولىالطعة،المغرب-البيضاءالدار،العقافةدار

.م0891

02المقريسلامةبناللةهبة:والمنسوخالناس!خء

.كنعانومحمدالشاويشزهير:تحقبق

.م8491هـ-4014الأولىالطعة،الإسلاميالمكتب
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يث:لحدا:بعاًرا

.بلبانابن:حبانابنصحيحتقريبليالأحسان،

.الأرناعوطشعيب:وتخرجتحقيق

.م8891هـ-8014الأولىالطعة،بيروت-الرسالةمؤمسمة

.(المباركالسعاداتأبو)الأئيرابن:الرسولأحاديثفيالأصولجامع،

.الأرناعوطالقادرعبد:تحقيق

هـ-ا9ernالأولىالطعة،سوريا-والنشرللطباعةالملاحدار

.م9691

.الترمذيسنن،

.بعدهمنآخرينثم،شاكرمحمدأحمد:وثرحتحقيق

مصر.-الحديثدار

.داودأبسننمم!

السيد.وعادلالدعاسعبيدعزت:تحقيق

.م9691هـ-9138الأولىالطعة،حمص-الحديثدار

ماجة.ابنسنن،

الباقي.عبدفؤادمحمد:تحقيق

.بيروت-العلميةالمكتبة

.(السيوطيشرحمع)،اعبىأالنساقسنن،

.بيروت-العلميةالكتبدار

.(حجرلابنالباريك!حمع)البخاريصحيحء

وآخرين.،الباقيعبدفؤادمحمد:إعداد

هـ.1014الثانيةالطعة،مصر-ومكتيتهاالسلفيةالمطعة

م.مسلصحPء

الباقي.عبدفؤادمحمد:ونعليقإعداد

.م5591هـ-ا374الأولىالطعة(،الحلبيالباثط)عيسىالعربيةالكتبإحياءدار
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الهيبنصي.:الفوائدومنبعالروائدمجمع*

بيروت-العردالكتابدارمع،القاهرة-للتراثالرياندار

.م8791هـ-7014طبعة

.الحام:الصحيحينعلىالمستدرك*

م0991-1411!طبعة.بيروت-العلميةالكتبدار

أحمد.مسند!

.م8591هـ-5014الخامسةالطعة،الِإسلاميالمكتب

أحمد.مسندء

شاكر.محمدأحمد:وإعدادتحقيق

81الثالثةالطعة،مصر-المعارفدار rl-م9491هـ.

الهيثمي.:حبانابنزوائدإلىالظماَنمواردء

.حمزةالرزاقعبدمحمد:تحقيق

مصر.-ومكتبتهاالسلفيةالمطعة

مالك.موطاء*

الباقي.عبدنرادمحمد:إعداد

مصر.-(الحلبىالباثطعيسى)العربيةالكتبإحياءدار

وخاصةً:-اللّهحفظه-الألبافيوتصحيحاتمؤلفات.

السبيل.منارأحاديتتخربمفيالغليلإرواءء

.م8591هـ-1455الثانيةالطعة،الإسلاميالمكتب

الغزالى.لمحمدالشرةفقهأحاديتتخرجء

.م8291هـ-2014الثامنةالطعة،القاهرة-الإسلاميةالكتبدار

الصحيحة:السلسلة!

.م8591هـ-5041الرابعةالطعة،الاسلامىالمكتب:والثافيالأولالمجلد

.م9791هـ-9913الأولىالطعة،الكويت-السلفيةالدار:الثالثالمجلد
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الكويت،-السلفيةالدارمع،عمان-الإسلاميةالمكتبة:الرابعالمجلد

هـ.4014الثانيةالطعة

هـ-1412الأولىالطعة،الرياض-المعارفدار:الخامسالمجلد

.م1991

الضعيفة:السلسلة!ي

هـ-5014الخامسةالطبعة،الِإسلاميالمكتب:الأولالمجلد

.م8591

-المعارفمكتبةمع،الأردن-الِإسلاميةالمكتبة:الثافيالمجلد

هـ.6014الثالثةالطعة،الرياض

1الأولىالطعة،الرياض-المعارفمكتبة:والرابعالثالثالمجلد 4 0 A.هـ

الصغير.الجامحصحيحء

.م8691هـ-6014الثانيةالطعة،الِإسلاميالمكتب

.الترمذيسننصحيحبر

.م8891!8014الأولىالطعة،الخليجلدولالعريىالتربيةمكتب

.داودأبيسننصحيحء

.9891r!9041الأولىالطعة،الخليجلدولالعرلىالتربيةمكتب

ماجة.ابنسننصحيحء

.م8691!7014الأولىالطعة،الخليجلدولالعربىالتربيةمكتب

النسالب.سننصحيحء

.م9891!9014الأولىالطعة،الخليجلدولالعرلمطالتربيةمكتب

الصغير.الجامعضعيفء

.م8891هـ-8014الثانيةالطعة،الإسلامىالمكتب

.الترمذىسننضعيفء

.م1991هـ-1411الأولىالطعة،الإسلاميانمكتب
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ماجة.ابنسننضعيف*

.م8891هـ-8014الأولىالطبعة،الِإسلامىالمكتب

يرع!3+

.العقيدةكعب:خامساً

الشريف.شاكرمحمد:للّهإلاالحكمإن-

هـ.1413الأولىالطبعة،الرياض-الوطردار

تيمية.ابن:الِإيمانؤَ

991هـ-9913الثالثةالطبعة،الِإسلامىالمكتب Vم.

الحطيبإبراهيمبنإمماعيل:الرحمنأنزلمابجرالحكمعنالِإيمانأهلتحذير!

.الأسعردي

مصر.-الِإسلاميةالتوعيةمكتبة

الشيخ.آلإبراهيمبنمحمد:القوانينتحكيمور

الحنفي.العزأبيابن:الطحاويةالعقيدةلثرحءبر

.م8491هـ-4014الثامنةالطبعة،الِإسلاميالمكتب

الأشقر.سليمانعمر:الجاهليةالقوانينلاالِإلهيةبلشريعة-

الثالثةالطبعة،الكويت-الفلاحمكتبةمع،الأردن-النفائسدار

.م1991هـ-1412

الشيخآلحسنبنالرحمنعبد:التوحيدكابلثرحالمجيدكح*

مصر.-قرلبةمؤسسة

برهامي.ياسر:الحميدالغني!ل-

.م0991الأولىالطبعة،الِإسكندرية-الِإيمانمكتبة

الرحمن.عبدعمر:حقكلمة؟

مصر.-الاعتصامدار
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.بازبنالعزيزعبد:خالفهماونبذاللّهشرعتحكيموجوبص

.الرياض-والإرشادوالدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثإداراترئاسة

هـ.)104الرابعةالطعة

**حغ

والتراجم.والتاريخالسيرة:سادساً

حجو.ابن:الصحابةتمييزفيالِإصابة!

.بيروت-العلميةالكتبدار

كعر.ابن:والنهايةالبداية!

.8591rهـ-5041الأولىالطعة،بيروت-العلميةالكتبدار

.الطبريتاريخ!ل!

إبراهيم.الفضلأبومحمد:تحقيق

الرابعة.الطعة،مصر-المعارفدار

دمشقية.الرحمنعبد:والتصوفالغزالمطحامدأبويمم

.م8691هـ-6014الأولىالطعة،الرياض-طيبةدار

السيوطي.:الكبرىالحصائمى!

.م8591هـ-5014،بيروت-العلميةالكتبدار

.المباركفوريالرحمنصفي:انحعومالرحيق-

.م0891هـ-'004الأولىالطعة،الكعبةوليددار

السهي!.:الأئفالروض*

سعد.الرءوفعبدطه:تحقيق

.م7391هـ-2014،الأزهريةالكلياتمكتبة
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الذهبي.:النبلاءأعلاممير!

وآخرين.،الأرناعوطشعيب:تحقيق

.م2991هـ-1412الثامنةالطعة،الرسالةمؤسسة

.هشامابن:النبويةالشرة!

.تدمريالسلامعبدعمر:تحقيق

.م8791هـ-8014الأولىالطعة،مصر-للتراثالرياندار

البجي.:الشاصيمناتب3

صقر.أحمدالسيد:تحقيق

.م7191هـ-1913الأولىالطبعة،القاهرق-التراثدار

***

والمعاجم:والأدباللنة:سابعاً

.الزنحشرى:البلاكةأماس!

.م6191،الشعبومطابعدار

البوعرممي.ديوان!

.كيلاقسيدمحمد:تحقيق

م7391-13"19الثانيةالطبعة،وأولادهالحلبيالبارمصطفىمكتبة

.سلامابن:الشعراءفحولطبقات8

شاكر.محمدمحمود:وشرحتحقيق

مصر.-المدقمطبعة

الكالبي.:اللنةقه!

شلبي.الحفيظعبد-الاْبياريإبراهيم-السقامصطفى:تحقيق

Iطبعةعنمصورق 9 V Yالناشر.ذكردون.م
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.الفيروزآبادى:المحيطالقاموس،

الرسالة.بمؤسسةالتراثتحقيقمكتب:تحقيق

.مأ87iهـ-7014الثانيةالطعة،الرسالةمؤسسة

.منظورابن:العربلسان،

الشاذلم!.محمدهاشمادلة-حسبأحمدمحمدالكبير-علياددّهعبذ:تحقيق

مصر.-المعارفدار

.الرازىبكرأيىبنمحمد:الصِحاحضار،

بك.خاطرمحمود:ترتيب

8ء13!الخامسةالطعةمصر،-ببولاقالأميريةالمطعة

الس!كي.:العلوممفتاح،

.زرزورنعيم:وتعليقضبط

.مأ87iهـ-704Iالثانيةالطعة،بيروت-العلميةالكتبدار

***

الفقه:وأصولالفقه:ثامناً

.حزمابن:الأح!مأصولليالإح!م،

.م7891هـ-8913طبعة،مصر-عاطفمكتبة

القيم.ابن:العالمينربعنالمومينأعلام،

سعد.الرعوفعبدطه:عناية

.م6891هـ-1388طبعة،الأزهريةالكلياتمكتبة

الشاهي.:الرمالة،

شاكر.محمدأحمد:تحقيق

.ما9V9هـ-أ99rالثانيةالطعة،مصر-التراثدار

الزح!.وهبة:وأدلتهالأسلامي7الفقه،

.م9791هـ-9145الثالعةالطبعة،سوريا-الفكردار
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لمي.لغزاا:المستصفى8

مصر.-الجند!مكتبة

***

م!وعة:كعب:تانعاً

حسين.محمدمحمد:المعاصرالأدبليالوطنيةالاتجاهات8

.م8391هـ-5314السادسةالطعة،بروت-الرسالةمؤسسة

الغزالى.حامدأبو:الدينعلومإحعاء5

مصر.-الشعبدار

.فروخوعمرخالديمصطفى:العربطَالبلادفيوالاسعحمارالتبشرر5

.م7391الخامسةالطعة.صيدا-بروت-العصريةالمكتبة

الدبم.وزيادالهلالىملمِ:الاسلاميةالجماعات5

الناضر.ذكردون.م8191هـ-1014الثانيةالطبعة

ى.3و4المو:الاسلاصةالحكومة5

مصر.-الإسلاميالختار

السعوطي.:والكلامالمنطقفئيعنوالكلامالمنطقصون،

.الرازقعبدعليسعاد،النشارساميعلي:تحقيق

الأزهر.-الإسلاميةالبحوثمجمع

العالم.جلال:أهلهأ!دوا،الاسلامدَئروا:يقولونالفربتادة5

.م8591،الإسلاميالختار

الميدالي.حَبَئكَةحسنالرحنعبد:المعاصرةالفكريةالمذاهبليزووفكواثف5

.م1991هـ-1412الثانيةالطعة،دمشق-القلمدار

تعمية.ابنخاوىمجموع5

محمد.وابنه،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد:وترتيبجع
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القيم.ابن:السالكينمدارج5

.م8391،مصر-الحديثدار

تيمية.ابن:المنطقنقض5

الصنيع-الرحمنعبدبنسليمان-حمزةالرزاقعبدمحمد:تحقيق

الفقى.حامددمحم

مصر.-المحمديةالسنةمكتبة
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ضوعلموا

...........................المؤلفحياةعنلمحة

................................الكتابيدىبين

العكل(النباكناب)إخراجلطعملى

.....................................التاليفمقدمة

المفحة

...و

...ط

...ك

القرآنتحديدفيالأولالبحث

000000000000000005(كناب)و(قرآن):لكلمتيوالاشتقاقياللغوىالمعنى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006جميعاًبالاحمينالتسميةسر

007السابقةالكتبدون،التحريفوعدمبالخلودالقرآناختصاصسر

هـ)1(7..........................ْااغيرهدونالكتابلهذاتعالىاللّهحفظعنتعليق

00000000000000000000000000000000000000000000009؟من!ياًتحديدأالقرآنتحديديمكنهل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001للقرآنالمشهورالتعريفعناصر

الوحي:القدسيةوالأحاديثالنبويةالأحاديثولونالقرآنبينالتفرقة

0000000000000000000000000000000000000000000011المعنىووحيالنصحيو،والاجتهاد

41القرآنمصدرلعانفيالثافيالبخث

00000000000000000000000000000000000000000041القرآنيةالنصوصمنأخذاًالدعوىتحديد

محمدتبرؤلأن،اوراءهبرهانيعوزهاالاالنصوصهذهحقمنكان

إقرارهوبل،بينةإلىيحتاجحتىادعاءَليسإليهالقرآننسبةمن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016صاحبهبهيؤخذ

نقوذهلبسطاحتيالاًتكونأنيمكنلااددّهْإلىالقرآنمحمدنسبةأنكا

هام!.هـتعني)1(
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000000000000000000017اللةإلىكلهاأقوالهينسبلمفلماذاوإلا؟العالمعلى

والخداعالختلنقيصةعليهتألىوبعدهاالنبوةقبلالمطهرةسيرتهأنعلى

تاموخضوع،شاملكاملوطهر،صارمدقيقصدقكلهاإذ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009081القرآدْلسلطان

00000000000000000000000000000000000091بالصدقلهالمشركيناعداءلهشهاداتمنأمعلة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002القرآنبإزاءسيرتهمنطرف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002الإفكحادثيْالوحىفترة

00000042المباحةالمسائلفيلهالشديدوعتابه،الرسوللطبعالقرآدْمخالفة

72الرسولشخصيةعنالوحىشخصيةانفصالعلىالنفسعلممناستدلال

منالدلالاتيتلمسالذكطالمفسرموقف:القرافيالنصمنالرسولمومف

82..................ء.000000000000000000000000000000احتمالاتهارفقباًوياخذ،العبارات

00000000000000003البيانيأتيهحتىالنصمغزىمْهمفياًحياناًالرسوللوم!

00000000000000000000000000003النياتعلىالمحاسبةقضيةثْموقمْه:دْلكمنامعلة

000000000000000013!بياتعليناإنثم):تعالىقولهفيالتراخىصفصر

13........................-"..........................ء..0000000000000الحدل!يةقصْيةفي

43....ء...00000000000000000000000بالوحىعهد،أول،النصتلقيكيفيةفيمنهجه

43.................................................................."..:العامةسرتهمنطرف

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053الغيبعلممنيتبرأ)1(

53............................................!.............خ.لعطنخلاهـمايظهرلا)2(

000000000000000000000000000000000000000000000،00000000000000053اللّهعلىالتقولمنخومْه)3(

000،0000000000000000000000000000000000000036اللّهعندحظهسيكونماذايدركطلا)4(

0000000000000000000000000000000000000000000000037أصحابهاسيرةيْالنفوسطبائعدراسة

البحثمنالأولىالمرحلة

-ً
083محمدنفسمنذاتياإيحاءًيكونأنيمكنلاالقرانانييان

0000000000093:الفراسةوصدقبالذكاء!دركمماليستالقرآنيةالمعافيطبيعة

00000000000000000000000000000093والدراسةبالتلقيإلأإليهاسبيللاالماضىانباء

0000000000000000000000000000000000000000000024إليهاللعقلسبيللاالغيبيةالدينيةالحقائق
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إلالليقينفيهاسبيللاولبهها،الظنيةبالمقايسةتُستنبطقدالمستقبلأنباء

...........................؟.......................الصادقبالوحي

.....................................:القرالْيةالنبوعاتمنأمعلة

.....ورسولهوكمابهالإسلامبمستقبليتعلقفيما)1(

...............................المؤمنينبمستقبليتعلقفيما)2(

.............................المعاندينبمستقبليتعلقفيما)3(

.....الميعادوأرضالقرآنعةوالنبوءاتال!ودعنتعليق

.....................................،وتقر-سإجمالأىأدْدْلكة

ذكاءلهرغمأحياناًظنهيخطيءقدالوحيبدونالنبى

0044

0045

0045

وفطنته

0054

هـ0058

0063

0064

البحثمنالثانيةالمرحلة

القرآنأخذقديكونأنبدلامحمداًأنل!ان

56المعلمذلكعنالبشريةالأوماطفيوالبحث،معلمعن

00000000000000000000067للعلممصدراًالجهليكونلا:الأميينبينعنهالبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000067العلمأهل(بينعنهالبحث

27كتموالماالكاشفحَرفوا،لماالمصححموقفالعلماء:منمحمدموقف

000000000000000000000000000000000000000000000097فليسمهالبشرمنمعلماًلهأنزعممن

أسترالعىّوكان،الهزلفضاءإلايسعهلمالجددائرةبهضاقتمن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018النطقمنله

00000000000000000000000000000038وحدكاٌقديماًالجدلفيواضطرابهمالمعاندينحيرة

000000000000000000000000000000000000000000000000000048جديدةليستالنفسمىالوحينظرية

البحثمنالثالثةالمرحلة

68القرآنمصدرعناطاصةوملابساتهالوحيظروففيالبحث

78ير...............-.0000000000000000000000000000000000000...عوارضهاوتحليلالوحيظاهرة

.........................؟.0000000000039الحاضرةالعصور!طالعلمكشفهبمااستئناس
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البحثمنالرابعةالمرحلة

59مصدرهحقيقةعننفسهالقرآنجوهرفيالبحث

69الإعجازوحذ،البشريةالقدرةحدودحماويته:علىحجةالقرآنطبيعة

العلميالإعجاز)2(اللغوىالإعجاز)1(:للإعجازالثلاثالنواحي

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000099التشريعيالإعجاز)3(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001لغويةمعجزةالقرَادْ

001واحدةواحدةلمحوهاتمهيداً،القضيةهذهحولالممكنةالشبهاستقصاء

00000001القرَانمحاكاةعلىالقدرةيتوهمناثىءغيرشبهة(الأولىالشبهة)

غيرهإلىالقدرةهذهينسبمتواضعأديبشة(الثانيةالشبهة)

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000301الفحولمن

القرآنلأسلوبالعربمعارضةعدمبأنالقائلشبهة(الثالثةالشبهة)

000000000000000000000000601عجزهمبسببلاهمهمانصرافبسببكانربما

فليسمعجزاًكانإنالقرآنأنيظنقدمنشبهة(الرابعةالشبهة)

ولامفرداتهفيالعربلغةمنيخرجلملأنه،اللغويةناحيتهمنإعجازه

112............................................................................تركيبهقواعدو

أسلوبمجاراةعلىالناسقدرةعدمأنيزعممنشبهة("الخامسةالشبهة)

نفسهصررةقائلكلأسلوبلأن،للقرآنخصوصيةليسالقرآفي

117....................................َََْمحلهيحلأنغيرهسعزرومزاجه

123الاعجازأسرارمنجوانببكشف،الغلةشفاءإلىالشبهةجلاءمنالانتقال

يدرىلاولكنهالقرآنبإعجازسَلَمَّمَنْ(السادسةالشبهة)

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.612وأسبابهأصرارهما

00000000000000000000000000000000000000000000127:القرآنللفظالسطحيةالقشرةفينظرتادْ

000000000000127وغُنَّاتهومَذَاته،وسكناتهحركاتهتوزيعفيالتوقيعيالجمال)1(

هـ128.....................................................الموسيقىفيالاسلامحكمعنتعليق

00132مختلمةمؤتلفةمجموعاتمنوتأليفهاحروفهرصففيالتنسيقيالجمال)2(

،الكلامسائرعنبهاامتازالتىٍوخصائصهالقرآنيالبيانلبفينظرات

تتناولالتىالسورةفيأو.واحداشأناًتتناولالتىالفقرةفيسواء
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?
0000000135جملةالقرانفياو،وسورةسورةبينفيمااو،شتىشئونًا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000138منهرةٍ!ق!قرةٍليالقرآن()1

138أطرافها:بينماتباعدعلى،البيانيةالفضيلةنهاياتملتقىهوالقرآنأسلوب

00000000000000000000000000000000000000138(المعنىبحقالوفاء)و(اللفظفيالقصد)

000000000000000000000000000000000000000142(الخاصةخطاب)و(العامةخطاب)

0000000000000000000000000000000000000000000000000141(الوجدانإمتاع)و(العقلإقناع)

146".00.................................................................:(الإجمال)و(البيان)

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914كريمةآيةعلىتطيق

هـ155...............ء.000000000000000000000الإسلامولْبىللإسلاماليهودعداءعنتعليق

0000000000/000000000085تفصيلهومواضعإجمالهمواصْعسواء،كلهإيجازالقرآدْ

هـ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000915الكلاملمقاييسجديدلمسيم

000000000000162معنويةزيادةزائدحرفولا؟مقحمةكلمةالقرآدْفيليس

000000000000000000163!يثيءكمثلهلير!:تعالىقولهيْالكافزيادةسر

هـ000000167ويسرهالإسلاملسماحةاليونانيوالمنطقالفلسفةإفسادعنتعليق

0000000000000000000000000000000000000000000000000173والطلاوةالوضوحمعبالحذفالإيجاز

174................"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000178آحْرمثال

00000000000000000018(الكثرةليالوحدة):منهسورةٍسورةٍدالقرآن)2(

أجزاءبينالتنقلفيمنهاأشق،معنىإلىمعنىمنالانتقالفيالبيانصنعة

181..................................................................................الواحدالمعنى

مما،زمانيتباعدعلى،والدواعيالوقائعحسبمفرقاالقرآننزول

\nor..................................................والترابطبالتواصلعادةيسمحلا

،الملابساتالمتنوعة،الأزمنةالمتباعدة،المعانيالختلفةالأحاديثجمع

ومظنة،رالاقتضابالتفككمَظنةهو،مسترسلواحدحديثنما يم

اAY'...........................................والتفاوتالمفارقة

أجزاءمنجزءكلوضعتحديدإلىالاهتداءفيالكبرىالإنسانيةالمعضلة

000000000184الاجزاءتلكطبيعةمعرلْةقبلبل،أجزائهتمامقبلالمركب
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000185الصناعاتمختلففيامثلة

تغضأندون،النجوممعفرمةسورةكلفيكلهاالاسبابهذهاجتماع

معجزةبالتحقيقهو،نطمهااستقامةمنولا،وحدتهاإحكاممن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000918المعجزات

00000000000000000000000000000000000000000000991القرآلْىالنسقدراسةفيالرضيدةالسياسة

:القرآنمنسورةأطولفيالدراسةهذهمننموذج

0000000000000000000000402وتفصيلاًإجالاً،البقرةسورةليالمعافيسقدنظام

0000000000502هدايتهوضوحوبيان،القرآنهذابشأنالتعريففي:المقدمة

00000000000000000021وأدلتهاالبقرةسورةفيالنار!المثلتفسرفيجديدةرؤية

612الإسلاماعتناقإلىكافةالناسدعوةفي:السورةمقاصدمنالأولالمقصد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000217بدءعلىعود

خاصةدعوةًالكتابأهلدعوةفي:السورةمقاصدمنانفيالمقصد

0000000000000000000000000000000921الحقالدينهذافيوالدحْولباطلهمتركالى

000000000000000221اليهودسالفةدْكر-ا

222+000000000000000000000000000000000000(والثافيالاًولالقسمينبينالاتصالحلقة)

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000222للبعثةالمعاصريناليهودذكر-2

226........................................إبراهيملدنمنالمسلمينقدامىدْكر-3

0000000000000000000000000000000000000000000000228البععةوقتالمسلمينحاضرذكر-4

00000000000000000000000000000000232خطواتثلاثفي(الثالثالمقصدإلىالمدخل)

00000000000000000000000000000000000000000232المعبودالخالقوحدةتقررر:الاًولىالخطوة

0000000000000000000000000000000000000000000234المطاعالاَمروحدةتقرير:الثانيةالخطوة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000234الئهأنزلبماالحكمأهميةعنتعليق

241................................ءالدينيةالشرائعإجال:والأخيرةالثالعةالخطوة

242تفصيلاالدينهذاشرائععرضفي:السورةمقاصدمنالثالثالمقصد

000000243:العلالةبأنواعهالصبر:الأولىالحلقة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000244البأسحينالصبر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،000244الضراءفيالصبر
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042البأساءيْرالصبر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000642استجمامة

000000000000000000000000000000000000000000000000247والعقودبالعهودالوفاء:العانيةالحلقة

000000000000000000152الوسطىوالصلاةالصلواتعلىأحافظوا:العالعةالحلقة

الذيالدينيوالنازعالوازعذكر:السورةمقاصدمنالرابعالمقصد

00000000000000000000261مخالفتهاعنويعصمالشرائعتلكملازمةعلىيبعث

لتلكالشاملةالدعوةلهذهاستجابوابالذبنالتعريففي:احاتمة

0000000000000000000000262وعاجلهماَجلهميْرلهملُرجىماوبيادْالمقاصد،

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000265والمراجعالمصالر

000000000000000000000000000000000000000000000000000277الموضومحاتنهرس
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